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घर्णांज सुधारा वधारा साधे आदत्ते जीजी. 

¢ “श्रीरघुस््रपटती" (पाथिवश्ान्तिसहिता) 

जेमां यथाविधि गुरपादायितरेरन प्रधानतैकस दिग्रक्षणम कष्ट - 

शाराधन गणपतिपूजा गणपतिपहिम्नः स्तो अवैवंदभ ब्राह्मणप्राथेना 
पुण्याहवाचन जमिपेक हनुपानपूजा हषभपूजा देवी एना भस्परद्राक्त- 
धारणविधि भृञयुद्धि मतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा अन्तवेहिर्मात्करान्यास 
एकादशन्यात्र पीरपूजा दद्रध्यान राजोपचारपूजारमत्रो ( ६४ ) 

 शिवमहिम्नःस्तोत्र पंचवक््रपूना विश्वार्षणस्तोत्र रिवमानसपूजा 
शित्रसदस्नामपाद गणपतिसहस्चनामपाठ पंचदेषनीसजन पाथिषे- 
शवरचिन्ताधणिपूना कुंडमडकदेवता होपिधि दशाश्चतपेणभाजन 
भरेयोदान दानविपि आशीर्वाद विगेरे पणौ रिषयो प्रणीज स-- 
रर रीते शुद्ध सस्छृत भाषापां वणवेखां ठे, पुस्तक पृष्ठ शसो किमत 

= फक्त आट आना; त्रि, पि. थी पगाव्रनार् पासे बार आना, सामदी 
दै पांच नकल मेगावनारने चेर वेग व्रण रूपीयामां भेक्ढी अपश 

॥ . | ॥ 
दः संमद् १९८३ | राश्ञी. जगन्नाथ परशुराम दिषेदी. 

ठे, बाडीफन्ीया यु-षुरत, 

् ( अध्य पुस्तकस्य पनभूद्रणादयोऽधिकाराः ग्रथकर््रा स्वायत्तीङ्कताः ॥ ) ध 

= अमदावाद्-काहपुर नवीपोढमां श्री प्रनाहिताथ मुद्रायां 
दुः पटेल सोमामादं दख्पतरामे छापी, 

व [डः 8३; ‰ अगव शस्शभाजशकसश्ाः 
र {ननः ५४४ ननन नरष र 
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ध्णाज सुधारा वधारा साथे आचरति चोथी 

“श्रीविष्णुयागपदत्ती" (नवग्रहमखसाहिता) 
~~~ 6 शक 

जेपां यथाविधि साहित्यनी यादी, एक पंच नव कुड विचार, षि- 
ष्णुयाग्ुहू त्तो अनन्तदेवदत विष्णुयागविधान, पंचाध्यायीिष्णुयागकथा, 
खातपूजन, देदृश्द्धिभायधितमयोग दैमाद्धिपयोग, शान्तिपाठ, दि्रश्षण 
कङशाराधन, पंचगन्यकरण, गणपतिपूना, गोर्यादिपातृकाएूजा, नादी 
श्राद्ध, अयवैद्रन, मधुपक पुण्याहवाचन, जङ्याज्ाप्रयोग, वास्तुस्थापन, 
शालोक्तमेट पपूजा, सम॑त्रकस्वतीमद्रमंडर्देवतस्थापन, यज्पीरगूजा, इंड- 

` पूजा, इुरकंडिका; ग्रहस्थापन, चतुभपष्ठीयोगिनीकषे्रपारपुजा, तिक 
कमाङाधारण, रंखधटापएूजा, भृद्दधि, भूत्ुद्धि; प्राणप्रतिष्ठा अन्तर्बहि- 
पातकान्यास एकादश्षमहान्यास, पाज्रासादन, विष्णुराजोपवारपृजामंत्रो 
(६२) विष्णुपरहिम्नःस्तोत्र, विष्णुसहस्नामपाट, पंचायतननीरा जन, (६) 
पुष्पाजछि, पुरुषसुक्त, नवग्रहादिदहोपतिधि उत्तरपएूना, वरिदान, पूर्णा 
हुति (६०) श्रेयोदान, दानविधि, आशीर्वाद, मं्रपदहाभवोक्तविष्णुषू 
जापद्धति प्रातःकृस्ये, प्राणायापप्रकार, अुद्रासहितोपचारा, पूजांगहोपबलि- 
दानविधि, जपप्रकार विगेरे सवासो षिषयो शुद्ध सस्कृतं भाषापां वण- 
येखां छे, पु. पृ, सबात्रणसो कि. फक्त एक रूपीयो, 

॥ 1 

सवत् १९८३ दाल्ली. जगन्नाथ परशुराम द्विवेदी. 

वष्।रभः ठे, वाडीफनीया यु, सुरत, 

& < "<€ <<< << << <<'०<<.< <€ << ९९८९८ ८€८<८€<०€.< <<< <€ << € €< << €< << << | 11111111 << << << <<< <०<< €< << <<< <०<< << << 
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परद्युरामतन॒जेन ““ जगन्नाथेन " मेणा ॥ 
सुद्रकल्पद्रुमाख्योऽयं मथः संडोध्यते मया ॥ 

जन्म ता १०-११-१८८८. ठे. वाडीफलङीया, मु. सुरत. 

{.41९51701 &7†, 8017004, 8. 
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॥ अथ प्रथमावृत्तिभूमिका ॥ 
"अ+ 

अयि निखिषपिधाकखाप्पारावारपारट्ानःंदितराजशीरण्यामहाभागाः१ ¢ 
र 

किचिदिदं कण कुरुत \। यत्सत्यं स्वानन्दालस्वरूपपराङ्युखः 
परुषः स्ीयपत्यन्तदुम पानुष्चरीरं कापमोहादिविषिधभीषणता- 
पञ्वालासंतारानले जुहोतीति ॥ तत्र कमतेत्रादिपङ्गयैव सचिदानद- 
परमेनश्वरपदपातनिमेवतीति ॥ तेषां कर्मतनादीनां गृहरहस्यतवादद्र- 
गाहतामाक्शय्य प्रमदया वेह पर्वाचायबो अधा विनिभमिरे ॥ 

 सर्स्वपि प्रथेषु षखेनाखिटविभवाख्यीदद्धिसिदथ्ै तेभ्यो गंथे- 
भ्यः सारं सदुधृ्य श्रीमदुद्धवघूनुना धीमतानन्तदेवेन भरीरद्रकरप- 
हुभाख्योऽयं जथो विरचितः ॥ सच विद्दमित्रकीषहायेन पया 
यथामतिपरिभमेण संगरोध्य पारं नीतः ॥ यत्रेनमदमापरितोष- 
न्यायेन मुद्दे न प्रयेमि निरुक्तट्ेश्षपरिहाराय पर्याप स्यान्नवेति ॥ 
सोऽयं विदुषां समाजेषु बहुमान्ुपदियमाणो यदि परयापषपपि वा प. 
रितोषं जनयेव् यदि च परितुष्ठा विदरन्महाश्चयाः पाठशाकास्िै 

` पाठनीयम्रंयतया समरपयुञ्य सफटननुषे कुः ॥ हन्त तरि परिहत- 
भरमोऽदं द्वितीयथुद्रणे यथाहि बाछानां पहान्णानसोष्टासोऽधिक्रतरं 
कमेपरिजञान भवेत्तथेमां परिष्कृत्य सम्यक् संयोञय च प्रयोगान्तराणि, 
भगरभोऽयं भरकटयितुमिति विदन्महाश्चयानामग्रतोऽपिकनिषेदनं पुन- ` 
रक्तं मन्यमानो विरमामि ॥ स्वटननिसगैतवात् पुलामत्रपयं॑दोष- 
गणमपदाय गुणमेव सगरहन्तु सुधिय इत्याश्चासे ॥ रं भूयत ॥ 

व क क क ` क > स र स "५ स = <^ 

। केकेष्मी 1 

डिवेदी परशुरामास्मजजगन्नाथदामौ. 



विषयाः 
( परिभाषार्रिष्ठेदः ) 

मंगलाचरणम् 
सवकमराधारमं 
परिधानवसख 
उपवीतविच्वार 
रिखाबधनम् 
मापनपविन्रम् 
पयुषितदभे 
अ{चपनवि चारः 
प्राणायामविचारः 
पटपिद्षि दारः 
सकस्पपिचारः 
उद्कप्पश्चविषारः 
शाखाविचारः 
रुद्रंगचिचारः 
६दपदेवता 
पातृपृजाकिवारः 
६सोदधाराविचारः 

॥ अथ दिषयातुक्मणिका ॥ 

ॐ $ % क 
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पातश्राद्रिविसः 
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अक्षप्योदकदानं 
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जीवदिपतृवेश्वदेवः 

प्रपानसकस्पः ` 
| गणपतिपूजा 
प्रदपदेवता ` 
पातृकापूजा 
वसोधाराभयोगः 
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देवतानिणेषः 
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आमश्राद्धं .... ` 
हेमभां 

सैकस्पश्राद्धं 

हविनिणयः 
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विप्रवरणं 
अभिषेकः 
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( शाश्चाधपरि्छदः ) 

धातशद्रियेजु्ोति त १५७ 

ववाखानिशयः ~ १५९ 
साध्यायोऽध्येतम्यः ~ १६५ 
परत्रिनियोभण  ,^ ^“ १६६ 
म्यासविषिनिणयः „~ ` १७२ 
ध्तयेकंपचधा „... १७७ 
सद्राध्यायःतरोरः ... १७८ 
परतविभागः... „~ १८७ 

.घोढाविभाषः ~ १८८ 
पोटशधाविषागः ~ १८९ 
चतुथत्वारिशह .... १८९ 
पष्टयुचश्शतधा = „~ १९० 
पेचविकत्युचरचतुः ... १९१ 
नमकचमकविभागः ~ १९२ 
सपर पक्षः... ~ १९३ 
षोदाविभागोऽन्यः ... १९४ 
आहु ति्षख्या नि १९६ 
महारद्रेमाहुतिः .... १९८ 
अतिद््रेभाहुति .... २०१. 

( पदायेप्रषाजनिरूपणं ) 
होमदरव्यनिरूपगे „२०५ 
स्वरक्षणं ४ | २०५ 
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न्यास्तनिणेयः २१ 
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॥ शीगयरर्पदिकाभ्यां नमः ॥ 

॥ अथ पगखाचरणेम् ॥ 

हेरंब प्रणमामि यस्य पुरतः शांडिव्यमूले धिया । 

विश्रवयाबुरुहे सम सधुरिपुस्ते ईख चक्रे वहन् ॥ 
न्योधस्य तठे सहाद्विखधया दमुस्तथा दक्षिणे । 

बिभ्राणः परशं त्रिराुरुसितया देव्या धरण्या सहं ॥९१॥ 

साबो नः कुदैवतं पशुपते सांब तदीया वयं 

सावं स्तोभि सरासुरोरगगणाः सांबेन सन्तारिताः ॥ 

सांबायास्तु नमो मया विरचितं सांबात्परं नो भजे । 

संबस्यानु चये ऽस्म्यहं मम रतिः सांबे परब्रह्मणि ॥र 

ध्याता तं करणार्णवं जखधरदयामं घसं मानसे । 

भक्तया सौम्यञरं प्रणम्य शिरसा श्रीमल्छृपाशंकरम् ॥ 

सशयोध्य द्विजपशरामतनयो प्रस्णा जगन्नाथकः । 

 विभ्राणामुपयोगिनं वितनुते श्रीरुद्रकल्पद्रमम् ॥ 

ॐ नप श्रीगणेक्ञाय ॥ ॐ सपो मगवत्यै सरस्वत्यै । ॐ नमः शित्रायादिगुरे ॥ 

सिदधिद्धि्दातारं विध्नव्युहविदारणं॥ महागणपति वद् लक्ष्मी विष्ण्वादिभिहेतं ॥१॥ 

शीनं विहरमानाथ सच्विदानन्द विग्रहं विधिन्दरोषासितं वेदे भक्तकरपपदही रुहं ॥२॥ 

सचिदानन्दरूपाय शिवादेदाद्धेधारिणे॥ नम कारवाच्याय शिवायामीषएटदायिने ॥३॥ 

अङ्ञाननिकरध्व॑सि सत्यज्ञानमकाश्चकं ॥ श्रीमह्रर्पद् भोज वदै सर्वाधेसिडये ॥४॥ 

याज्वसक्यपुनीन्रखा काल्यायनघुनीस्तथा।।ककादीन भाप्यकाराथि वेद्भाष्यकृतस्तथा ५ 

भृति चातप वीक्ष्य सूतं बोधायनीयकं। स्मृति पाराशरं च ग्रन्थानन्यान्बहू प्तथा ॥६॥ 

पद्धस्यो विविधा मन्याःकृता दैवादिमिसस्फुराधास्ारं तासां समुद्र्य निजबुद्धया पिमृ्यच 

धीमरतानन्तदेषेन श्रीमहुदधबसुनुना ॥ रद्रक्दुमारूयोयं नि्बेधस्तन्यते मया ॥८॥ 

हेमाच(दिनिवन्धास्तु बह्वः सन्तिययपि। तिभ्यस्तवस्य विशेषो यः पैडितेः सोऽवधायेतोम् 



(३) 
अथ परिभाषापरिच्छेदः ॥२॥ ^ तत्रादौ सवकर्मसाधारणांगपरिभाषानिरूषणम् : १२ ` तप्र श्ुचिखं तावदधिकारीताषच्छेदकं ॥ सदा कुयादमैकायमाप्यपि शुधि. नरः ॥ इति दोडरानेदे सपतविसपरतैः ॥ ्रतिसपत्युदिते कर्म न इ्यदश्ुषिः कइचि- दिति परयोगपारिनाते भृगुकतेश ॥ शक्तिश्ाधिकारी विशेषणं ॥ आख्यातानामर्थं रुवतां शक्तिः सहकारिणीति न्यायात् ॥ तद्भाषेऽन्येन करणीयं पाष्ठन्यायात् माधवीये बोधायनोऽपि ॥ यथा क्चिन्नित्यानि रात्यस्थालुरूपतः ॥ येन केनापि कायांणि नैव नित्यानि कोपयेदिति ॥ यथां कथचित्केनविदगेन हींनानीत्यर्भः येन केनापि स्तः परतो वेत्यथ; ॥ नित्यानीति नेमिततिकमारन्धकाम्योपलक्षणं ॥ नेमित्तिकस्याप्यकरणे पत्यवायात् ॥ समाप्ते शाल्नाधतेन पररण्यं काम्यमपि नि- प्यायतर इति पाष्ठन्यायात् ॥ आरभानियमो दोषशाघ्मप्तो स्यास्यागान्यादक्चना- स्वेति काल्यायनुत्राच ॥ यत्त कये धतिनिधिनास्ति निवे परिमिति च स इति तदनारब्धक्राम्यपरं | अन्येनाप्यसंमवे न दोषः ॥ तदुक्तं माधवीये ॥ अत्य- न्तरोगयुक्तंगे राजचोरभयािषु ॥ गुषाधिदेषहसयेषु नित्यदानौ न पापभागिति ॥ अत्र निष्यपदेन न परारन्धकापग्रहणे ॥ ओपरे्िफनिलप्रहणेकरै पिद्धावातिदेशि- कनि्यग्रहणे मानामाघ्रात् ॥ उपधासवता काय साय संध्याहुतिकिनेति याराहात् ॥ नरस्यापि नरन्रष्ठ पाशनद्धेषजाहते ॥ नित्यक्रिया निरत काम्यमैमितिकङैः सहेति कालिकाषुरागाचः॥ यत् इश्ुरापः पयोपृटं फडं ता जौषधं ॥ भक्षय. तापि इवीत स्नानदानादिकाः क्रियाः इति चतुरविशतिमते स्पृतयर्थारे च इक्ष्वा- दिपरिगिणने तदश्चक्तविषयं ॥ स्नानमप्यधिकारितावच्छेदक ॥ तदुक्तं हेभाद्रो भरचे- तसा ॥ स्नातोऽधिकारी भवति देषे पिये च कमणि ॥ पवित्राणां तथा जाप्य द् ने च विधिचोदित इति ॥ पवित्राणि माः ॥ मंन; पर्ित्ुच्यत इति निरुक्तात् ॥ आकेये ॥ स्नानामपि सवेषां वारणेन च भानवः ॥ कतमैति कर्माणि विधिवत्स. वेदा द्विन इति ॥ तमात; सभ्योपासनतवमप्यपिकारितावच्छेदकं ॥ संध्याही नोऽ- चिनित्यमनषेः सषेकमसिति छदोगपरिरिषटे ऋात्यायनोक्तेः ॥ सध्याकारो वरप. सारे ॥ उत्तमा तारकोपेता मध्यमा ठु्नतारका ॥ अधमा पूयेसरिता प्रातःसध्या त्रिधा मता ॥ उत्तमा सूर्यसहिता पध्यमा खपतारका॥ कनिष्ठा तारकोपेता सायक्ष- ध्या त्रिधा मता ॥ प्रतःसैध्या ततः कृत्वाः संकरपं बुध भाचरेत्॥। संध्यादीनोऽदयु- चिनित्यमनर्दः सपरैकर्मसु ॥ यटन्यत्छृएते कप न तस्य फलपदनुत इति संवत्सर. भदीपे दक्षोक्तेथ ॥ दानहामद्रो वाराहैऽपि ॥ छस्नातः सम्यगाचान्तः कृतसंध्या-- 



| (६) 
दिकक्रिथः। कामक्रोधग्रिहीनध पासदसरीवरजितः जितैन्दियः सत्ययादो सर्वक 
उ शस्यत इति कर्मागस्नाने विशेषो माकंडेयपुराणे ।॥ शिरस्नातस्तं इर्वीत दैवं 
पित्यमथापि वा 1 पराद्नुलोदड्यखो घापि उमश्रकमे च कारयेदिति ॥ तत्रादौ स- 
शकमं ततः शिर स्नानं ॥ अन्यथाशशुचिखापत्या पुनः स्नानापत्तेः ॥ तच 
स्नान मग्छरत्यादो तिराप्कादिनोदरस्याभ्वगपूरैकं वा कायं ॥ आच तु रुद्रका 
रिकिायां यरश्रामेणोक्तं ॥ ततः सरदमागत्य यंगङस्नानपाचरेत् ॥ स्वौषधीगेधं 
चूणयु्तेः कृष्णतिखापठेः ॥ उदस्योगानि तैखेन चपकादिशुगंधिना ॥ तेरेन पगर- 
स्नानं कुवीत बाह्मणः सहेति ॥ अत्र सवशद्धस्योषधिगधचूणेरष्देन कमेधारयः ॥ 
सवगधास्तु पदनरतने ॥ कुकुमागसकस्तूरीकपूर्चदनं तथा ॥ जातीफङपिति भोक्ताः 
सवरगेधाः सद्ा बुधेरिति ॥ देमद्रो मारूढे ॥ कर्पूरं चदने दयेः ङम च समांश॥ 
स्गघमिति भोक्त समस्तसुरबहमभिति ॥ दयेः कस्तुरी ॥ ब्राह्मणैः सरैत्यत्र स- 
हेव दशभिः पुत्रः भारं बहति गरदभीत्यत्र गदभ्या भारवाहकस्वेन पुप्राणापिष ब्राह्म 
णानां सादहिस्यमात्रमेव न पुनस्तेषां स्नाने कतरखं ॥ अन्त्ये तु नि्णेयसिन्धो 
कात्यायनेनोक्तं। मांगस्यं विते स्नानं एद्िपूतोंत्सवेषु च॥स्नेदमात्रसमायुक्तं मध्या- 
न्दालाक्त दिश्यत इति ॥ ब्रहन्नारदीये ॥ रिषोऽभ्येगावशिष्िन तलेना न ठेपयेत् ॥ 

॥ अथ परिधानवश्विचारः ॥ 
अहतयोरधरीयोत्तरीययोः परिधानपप्यधिकारीतात्रच्छेदकं ॥ अधोते कारूधोते 

च परिदध्यान्न वाससी॥गहते तु परिध्यास्छवेक्मणि संयत"इति हेमा वारारोक्तेः॥ 
पारस्करग्रद्येऽपि ॥ अहतं वासो धौते बाऽपोत्रेणाच्छादयीत परिधास्या हत्यथोक्तरी् 
यश्चसामेस्येकं चेसपूवेस्योत्तश्भेण प्रच्छादयीतेति।। अपोत्रेणाऽरजकेनेतयथैः।। अदतछ 
क्षणयुक्तं स्मरतिरत्नषय्यां रेणुकारिकायां नागदेवान्दिके च कात्यायनेन) इषद्धोतं नर्व 
म्वेत् सदश्च यन्नधारितं ॥ अहतं तद्िजानीयात्छवेकपेसु पावनपिति ॥ पदनपारिजाते 
शातातपनाम्नेदयदाहतं ॥ इषद्धोतमरनकादिना सष्द्धोतमिति नागदेवान्दिके व्या- 
ख्यातं ॥ कदयपेन सन्यथोक्त ।॥ अहतं यत्रनिथक्तं वासः परोक्तं स्पयंयुवा ॥ 
शस्तं तन्न मांगदलिक्येषु तावत्क न सवेदेति ॥ पद्नयपारिनाते तु सस्यत्तपानाम्ने 
द्दात ॥ पागलिक्यं विवाहादि च अतरेष व्यवस्था ॥ विवाहादिमगरकमसु यं- 
तरनिर्युं्तमेवाहतं ॥ शस्तं तन्मांगदिक्येषु तावत्कारमिति वदता तत्रैव तावाँ 
तस्य श्रस्तत्वाभिधानात् ॥ अन्यत्र यज्ञादौ स्वीषद्धोतमिति ॥ नच यक्नादिकमपि 
†गलिक्यमेवेस्याशंकनीयं ॥ षिवादहोत्सवरादेरेदिकसखशस्याभ्युदयस्य च मांगि- 

कत्वात् ॥ यज्ञादिस्तु धपैरूपाद्चटफख्दसेन मांगलिकलामावात् ॥ क्षौमे व्नेऽते 
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पतनी चेति सत्रे श्ीपदधिरनन्तयािवेरष्यव व्याख्यातं ॥ शमातौ हरद्पदुः ॥ श्यै धोतेन कर्तव्याः क्रिया धर्म्या विपथिता ॥ नतु तेजकधोतेन नोपयुक्तेन वा क्वचि- दिति ॥ तेजको रजकः ॥ वतरेमा्रौ ॥ भागगरदगग्र पोतं वायः प्रसारयेत् ॥ प- 
धिमागं दक्षिणायै पुनः प्रक्षाटनाच्छनिरिति तत्रैव माकडेयः ॥ अन्यदेव भवे- दासः शयनीये नराधिप ॥ अन्यद्रथ्यासु देवानामर्वायामन्यदेव हि ॥ अन्यच टोक- यान्रायामन्यदीशवरदशचन इति ॥ योगींयाह्ख्यः ॥ अभा घोतवदस्य शाणाक्षा 
माविकानिच ॥ कुतपं योगप वा द्विासा येन प्र भवेदिति कुतपो नेपाटकंबलः॥। आपस्तवः ॥ आप्रेवासास्तु यः कुर्यालपहेमभतिग्रहान् ॥ सर्व तद्रक्ष विचयाद्रहि- जानु च यच्छतं ॥ यन्नछे श्रुष्कवच्रेण स्थठे चैवाद्रेवाससा ॥ जपो होमस्तथा 

हानं तत्सवं निष्फलं भवेदिति ॥ सक्तवाताहतमपि शुष्क ॥ अधिदग्धे सच्छिद्रे स्यते च वाससि न परिपेये ॥ न स्यूतेन न द्येन पारक्येन विरेषतः॥ मूषिकोत्कीण- जीर्णेन कमे इयाद्विचक्षण इति महाभारतात् ॥ बौधायनः ॥ काषायवासाः इर्ते 
 जपहोमघरतिग्रदान् ॥ नतदेवगं कम हव्यकष्वेष्वो हविरिति ॥ भपेदिति शेषः ॥ आचारे नरसिहषुराणे॥ न रक्तधुखणं घासो न नीड च परशस्यते ॥ मराक्त च सदा हीनं बनेयेदषरं बुधः ॥ उस्णं व्यक्तं ॥ एतच रक्तविशेषणे ॥ तेनात्यन्तरक्तं मित्येः ॥ उखलमचरपिति केचित् व्याघ्रपाद ॥ कषाय कृष्णवद्न च पिन के- -शदूषिते ॥ जीण नीरं संधिते च पारक्यं भेयने ध्रतं ॥ चिन्नाग्रष्ुपवश्च च ङुसिितं घेतो विदुरिति ॥ अथ च निषधो सति संभवे बोध्यः ॥ अत एवाह गौतमः ॥ सति विभवेन नीणमल्वदवासाः स्यान्नरक्तयुखणमन्यध्रतं बा वासो विभ्रयादिति ॥ नौ तु सवथा निपिद्धमेव ॥ नीटीरक्तं यद्] बस ब्राह्मणोगेषु धारयेत् ॥ अज्तेरा- रोषितो भूत्वा प॑चगव्येन य॒द्धयतास्यापस्तैवचचनात् ॥ नीकीरक्तमपि पषटवघ्चं न निषिद्धं ॥ तदुक्तं आचारचिन्तामणो ॥ कवले पटने च नीकीरागो न दुष्यति ॥ तथा च ॥ स्रीणां कीडायसभोगे रयनीये न दुष्यतीति ॥ भृगुः ॥ स्रीधृता शयते नीटी बराह्मणस्य न दुष्यति ॥ चपस्य दद्धो वैश्यस्य परण्यव विधारणं ॥ भवि- ष्ये | नीलीरक्तेन वत्ेण यत्प इरत प्रिनः ॥ स्नानं दानं तथा होमः स्वाध्यायः पितृतपेणं ॥ था तस्य महायज्ञा नीङीरक्तस्य धारणादिति ॥ व्याघपाद्ः ॥ मैक. बसतो द्विजः इय द्धोजने देवतार्चनं ॥ तत्सर्ममसरेन्राणां बह्मा भागमकटपयदिति ॥ इति विष्णुपुराणे ॥ होमे देवा्चनाचाघ क्रिया स्वाचमने तथा ॥ नेकषच्; परथतेत 

्विनवाचनके जपे इति ॥ द्विनसवस्तिवाचनादो ॥ ज्ञातातपः ॥ सभ्यादसात्परि- भ्रष्टं कटिदैश्तां वरः ॥ एकव ठ तं विचादषे च वर्जयेदिति ॥ आपर्तवः ॥ 
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दरागारे तथा श्रद्धे गवां गोष्टे तथाध्वरे ॥ सष्वयोश होः साधुकम शुहमन्ि- 
धो ॥ भश्यगारे षिवारेषु खाध्याये भोजने तथा ॥ उदधरेक्षिण पाणि बाह्मणानां 
क्रियापथे इति ॥ उद्धरेदक्षिणं पाणिमिति सव्यासे वघ निधाय दक्षिणं बाहृयुत्तरी 
याद्धहिः र्यादित्यथः ॥ सग्रह ॥ वामे पृष्टे तथा नाभौ कस्छत्रयघुदाहते ॥ निभि 
कच्छः परियो विपो यः स श्ुचिभवेत् ॥ आदौ कच्छस्ततो नीवी नाभिपध्ये च 
वाससी 1 नीवी दक्षिणतः स्थाप्या एतत्रि कच्छरक्षणे ॥ शयने चाद्रेपादेन चष्क- 
पादेन भोजनं ॥ नोत्तरीयमध; कुर्या्रातिवासस्तया दिने ॥ कषिष्टय त यप 
पुरीष येन वा छृतं ॥ मूजमेधुनक्दसतं धमेकारये विवभयेदिति ॥ 

॥ अथापवातपारधानकिचारः ॥ 
द्ानहेमाद्रौ श्टोकमौतपः ॥ स्नाने दाने जपे होमे.दैवे पित्ये च कमणि ॥ 

वध्नीयाननासुसं कक्षां शेषकारे यथारचिः ॥ तत्रैव याह्नवसथः ॥ परिधानाद्वष्िः 
षक्षा निबद्धा चाघुरी मता ॥ धपेकपैणि दिद्रदधिवेननीया प्रयत्नत इति ॥ बि 
फक्षा वहि निगेता कक्षा इत्यथः ॥ कक्षा पादवं ॥ भरान्तद्रयपित्यन्ये। उपवीति 
वद्धरिखिस्वं चाधिकारिषिरेषण। यथाह छदोगपरिरिषटे कात्यायनः ॥ सदोपवीतिना 
भाष्य सद् बद्धरशिखेनच। विश्चिखो व्युपषीतिश्च यत्करोति न तरंङृतमिति।। अनेन हि 
द्धिखदिसादिवत् उपवीतिखस्य षद्धशिखितवस्य च ऋतुपुरुषोभयायेस्वपवगम्यते ॥ 
विशिख इत्यादिना छगलं च॥ सदा शब्देन पुरुषाथेखममिहितं ॥ तेन विश्चिखेन 
व्युपवीतिना च कर्मणि क्रियमाणे कमेणोऽपि वैगुण्यं भवति॥ एवं च सति पुरषोभ- 
यायापचारप्रयुक्तं भायथिततद्रयमत्र बोध्यम् ॥ उपवीते विना भोजनादिकरणे प्राय- 
धित्तपाह् मारीचिः ॥ ब्रह्मते विना भक्ते पिण्पुत्र रतै तथा ॥ गायत्रयष्पह्- 
सरेण प्राणायामेन शुध्यति ॥ तथा च मनुः ॥ पिबतो मेहतथापि यजतीनुपवी- 
तिनः ।। भ्राणायामत्रिकं षकं नक्तं च त्रितयं क्रपात् ॥ अत्रैकस्मिननेव विषये भाय- 
धित्तबह्ुत्जास्पतवं शक्ताशक्तविषयपिति न विरोधः ॥ भोजनादिग्रहरणं तु करमान्त- 
रस्योप क्षकं ॥ विशिख श्यायेकवाक्यतासंमवात् ॥ आचारादरशे गोभिलः ॥ 
दक्षिणं बाहुयद्ुर्य शिरोऽवधाय सन्य॑से प्रतिष्ठापयति सव्य कक्षमनवरुवे भवध्वं 
यज्ञोपवी ती भवति ॥ सव्यं बाहुयुदधस्य शिरोऽवधाय दक्षिणेसे भ्रतिष्ठापयति स्व्यं 
कक्षपरनवखव भवत्येवं प्राचिनावीती भवतीति ॥ मनुः ॥ निवीती कंटसज्नने ॥ 

देमाद्नौ भरदरानः ॥ दक्षिणं बाहूटुद्धप्य बापर्कंये निवेदिते ॥ यज्ञोपबीतमित्युक्तं 

देवकार्य खु शस्यते ॥ कंटावरुविते चेच ब्रह्मसूत्र यद्। भवेत् ॥ तश्नवीतमिति स्यातं 
दस्त कमणि पादुषे ॥ उस्िपरे वामबाहो तु दक्षिणस्कधमाधितं ॥ प्राचीनाबीतमि- 
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सक्तं ततििच्येष्वव कमेसिति ॥ निगमपरिषष्टेपि । । वामस्वंधकक्षयोरह्याया यङ्ग - पीतं देवे भाचीनावीतमितरथा पिरय ॥ ताभ्या द्विकटासक्तदुस्समैनीवीतं पृषु देशाव्विग्राम्यध्मेणिति ॥ ग्राम्यधर्मः सवीसयोग इति हेमाद्रिः ॥ यत्र नीवीतपा- चोनावीतयोन विधिः शरूयते तत्र सर्त्रोपीतित्वमेव ॥ एवं च यत देवकायोदेशेनो- पीति श्रूयते तापि दैवयुपटक्षणं ॥ पिदमलुष्यकार्यातिरिकतं सवेगेवदैवमिल्या- चारदश व्याख्यातं ।। उपवीतं द्विषा ॥ नवषं संस्थानविशोषशच ॥ तत्राथ शरस्य ने्युक्तं मिताक्षरायां ॥ अन्त्य शद्स्यापि भवति ॥ उपवीतिना कर्मं कसन्यमिल- स्य सवेकमशेषत्वेन शूद्रस्याप्वदय कमेणयुपवी तित्वं भावात् ॥ उपवीताघ्रु- तरीयवस्ेणापीति पारिजातकस्पतर ॥ यत्च न शिखिनोपवीती स्यान्नोचरेत्सस्छृतां गिरमिति शरीरंकराचा्कृत शरीपिष्णुसहस्माप्ये ॥ पां तद् सनच्रुदरपरमकर्मकापरं नवद्ुत्रपरं वा । हरिदरभाष्ये देदः ॥ कापासक्षोमगोवाटश्ञाणवस्कं तणादिक॑ ॥ सदा संभवतोपायुपवीत द्विनातिभिरिति श्चमा अतसी।। बरं तर्तक् ॥ असंम- षत इति सावेविमक्तिकरतसिल् ॥ भुख्या समव इत्यथः ॥ गोभिल ॥ यज्ञो पवीतं इरते स्रं वस्रं पाऽपि इरज्य ेति। बोधायनः ॥ कोक सूत्र तरि्ितमा- नाभेरिति ॥ कोशं शमय सोयं कर्पा त्रित्वं नवगुणं तरिससृतमित्यभः ॥ नव व वरटदिति श्तेः ॥ तच सतर का्पासंङ्कमय वा ब्रह्मणस्य ॥ तथा च मुः ॥ का्पासदुपवीतं स्याक्षिस्योध्वतं रित् ॥ शणसूत्रमयं राज्ञ वैश्यस्याविकसूतरपं ॥ छ्दोगप्रिरिषटे कात्यायनः ॥ व्रदध्यते कार्थं तन्तुत्रयमोतं ॥ व्रषटतं चोपवीतं ` स्यात्तस्येको ग्रयिरिष्यत इति ॥ उरध्वहतमाह संग्रहकारः ॥ करेण दक्षिणेनोर्ध्व गतेन त्रियुणीक्तं ॥ वलितं मानैः सूत्रं शातते उर्व स्मृतमिति ॥ उर्धगतेन उर्वेस्थितेन दक्षिणकरेण यद्रहितं तदुध्वहतमिस्य्थः ॥ वामावर त्रिगुणं इला भद्क्षिणावत्त नवगुणं विधाय तदेष तरिसरं इला ग्रथिमेकं विदध्यात् ॥ यतत यजो- पवीतं ङ्व सूत्राणि नवतन्तवः। एकेन गथिनार्ततद्वियुणद्धि॒णोऽथपेति। द्विगुणो िसरक्िसरा संभवे जेय शुक्तं नारायणतौ ॥ यच्च पेठीनीनसिषचनं ॥ कार्षा. सपवीते पद् तंतु ब्राहमणस्य क्ञौमेयं राजन्यस्याविकंवरशयस्येति तदपि नवतन्तवसंभवे तन्तुषु विधत्ते त्रिते निसरमिलर्भः ॥ अथवा नवगुण तरिसरद्येन षड्रज्जुकपि- 

त्यथः क्षोमेयमतसीभष्। अव च कुशररगोवालादिषु न तरिगुणव्रि्तरादिनियमः॥ सूत्र एव तन्नियमोपदेशात्॥ अववातादयस्तु वीदहिरमेतवात्ततकायेकारिष्वपि परिपेयाः॥ अत्र त्रियुणव्रिसरदिर्यन्ोपवीतान्तमैतसमैपि न तद्धमेलखपिति व्यक्तं नारायणशत्तौ ॥ ङ्गोपपीतरचनापरकारस्तु सपतयथतारे हरिहरमाप्ये च ॥ शचौ देशे शुचौ सृषर 
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सदतागुिमुरकरे ॥ आवेष्ट्य षणनवत्यातश्धिगुणीद्रत्य यत्नतः ॥ अवरिगकेसि- 
भिः सम्यक् पक्षार्योर्््तं च तत् ॥ अप्दक्षिणमा्तं साका तरिगुणीद्ः ॥ 
जधः पदेक्षिणाष्टत्तं सपं स्यान्नवसूत्रक ८ नवतन्तुदेवता ॥ ऊकारथामिको नागो 
सोमः पितूभजापतिः ॥ वायुः सूयं सवेदेषा शृत्याहुस्तन्तुदेवताः ) भिरविष्टय ददं 
वध्वा दरिबरद्मयेन्वरान्नमेत् ॥ यज्ञोपवीतं परमं पनित्रमिति धारयेत् ॥ सूत्रं सरोमक 
चेर्स्यात्ततः कृता विरोभकं।। साविन्या दशश्स्वो द्धिपत्रिताभिस्तदुक्षयेद् भिच्छि्न 
वाप्यधोयाते अक्त्वा निर्मितस्छनेत् ॥ अनध्यायेऽपराम्हे च बह्यसन्न न तद्धभेदि- 

॥ भकारान्तरमाह छदोगपरिरिष्टे कात्यायनः ॥ पृष्ट्व॑रो च नाभ्यां च धरत 
यद्धिन्दते कटि ॥ तद्धा्थषुपवीते स्यान्नातीरवं न चोच्छितमिति ॥ सपत्यसारेपि 
पू दभरकारापेक्षया परकारान्तरमेवेदश्॒क्तं ॥ यत्युपक्रम्य पृष्व च नःभ्यापितति बा- 
क्योपन्यासात् ॥ बामस्कंये कृतं नामिपृष्ठशयोद्धतं सवथा कविपगरन्तं भाभोति 
तावह्परिमाणमिस्यधैः; ॥ नातीलवं न चोच्छ्ितिमिति ॥ अतोऽस्मादुक्तान्मानादधिकं 
खचमान न धाय | नाप्यस्पासानादु च्छति स्वमिति यावत ॥ अस्पिन्पक्षेन षण 
नवत्या आवेष्टन || किन्तु यावता उक्तमानद्धुपवीत सपद्यते तावत्सत्रपान कल्पनी 
य ॥ अत्राह नारायणष्टत्तित् ॥ एतच गोभिलीयानां कास्याथनानां च. ॥ अन्येषां 
त॒ स्तनादृध्वमधोनामेने धाय्यं तत्कथंचनेति दैवरोक्तं प्रमाणमिति ॥ यन्नोपधीतमा- 
नाभेरिति बोधायनोक्तस्याप्येषैव व्यवस्था ॥ अस्य कमदुत्तारणनितेधं क्षालनं 
च क्ाखाविशेषेण तदपवादे चाह भृगुः ॥ मेत्रपूतं स्थितं काये यस्य यज्ञोएवीतकं 
नोद्धरेच ततः प्राज्ञो य इच्छेच्छेयमासनः सड़ृदुत्तारणात्तस्य परायथित्ती भवेद् द्विजः। 
( कारिकायां ॥ भायधित्तविशेषस्य यत्र नोक्तो भवेष्टिधिः ॥ रोत्व्यान्याहुतिस्तत्र 
भूथवःस्वरितीति च।॥ पुरस्स्यः॥ जकारे यस्टतं कपे कालं प्राप्य पुनः क्रिया का- 
खातीते त॒ यक्यादछतं तद्विनिदिशेत् ) तैत्तिरीयाः कटाः काण्ाथरका वाजसनेयि 
नः ॥ कंठादुत्ताये सतर त॒ इयुरवक्षाछन द्विजाः॥ वहचा; सामगशेव ये चान्ये यजु 
द्राखिनः ॥ कडादुत्तायं सत्रं तु पुनररन्ति सस्करियामिति ॥ पुनःसस्किया म॑जरेणो 
पचीतान्तरधारणमेव ।॥ ( छदोगपरिशिष्टे॥ मछापकषंणस्नामे गात्राभ्यमे तथैव च् 
उपवीत पृथक्ङर्यादन्यत्न नरकं वनेत् ) अभ्यगे चोदधिस्नाने मातापित्रोमृतेहनि ॥ 
दःठादुत्ताये सूत्रं त॒ इथुवं क्षालनं द्विजा इति ॥ एतद्वाक्यभो धितविषयेष्वेवोक्तव्यव- 
था ॥ पतेन नित्यस्नानविधो विदहितयन्ञोपवीतक्षाटनविषयोक्तव्यपस्थेति गोपी 

नाथ शैबोक्तपरस्त्॥ एतच्च. सत्रपयोपवीते वह्लोपवीताभावे ज्ञेयं तदुक्तं निगमपरिति 
ष्टे ॥ वाससा यज्ञोपवीतानि इयात्तदभावे चिता सूत्रेण इुर्यूजवालपतिसररष्जुः 



(८) 
भिर्वेहि ॥ वालो गोषाः ॥ ऽक्तदेवटवचनाद्. ॥ नारायणौ वतिष्ठः ॥। 
स्नातकानां हि नियं स्यादन्त्वासिस्तयोत्रं ॥ यज्ञोपवीत यष्टिः सोदकथ कमटल- 
रिति ॥ स्मृत्यथेसारे हरिहरमाष्ये च ॥ व्रह्मचारिण एकं स्यात्स्नातस्य द्रे बहनि 
वा ॥ तृतीयगुत्तरीयार्थे वस्नाभावे तदिष्यत इति ॥ एतच वस्रोत्तरीयाममे तरतीयो - 
पवीतधारणं कर्मा वहूनि वेति तु काम्य ॥ वहूनि चायुःकामस्थेति देवलोक्तेः ॥ 
विन्वापिज्ः ॥ यज्ञोपवीते दरे पर्ये श्रौते स्पचे च कर्मयि ॥ तृतीययुत्तरीयार् वक्ा- 
भावे तदिष्यत इति ॥ यथपि ठेतीयोपवीतधारणषुत्तरीयकायं विधारणषएत्तरीका्यै 
विधानदुत्तरीयजेण परतिभाति तथापि मेनेणेवं स्मृते कर्मीव्यमित्यमिधानात् 
मृते च मत्रेणोपवीतधारणस्येवे स्मरणीयत्वादुपवीतपेत्रणेव युक्ते ॥ ठतीयधत्तरी- 
याय इतयेतावतेवाुकल्पसवे सिद्धे वल्नामाव इतयुक्तिरररीयामाव एवानुकस्पल्ा्था)। 
तेन तृतीये धते उत्तरीयडामे तदपि धार्यमिति केचिन् ॥ तन्नेत्यम्ये ॥ एकस्यैव 
कदाचिदजुकरपतवे भ्राधान्ये च विरोधात्॥ द्धास्सवाहुः ॥ उत्तरीयस्य स्वै कम. 
त्वायतिकरपधारणानुपपततेस्तदुपवी तवत्सरवाथ सञ्धदेव धाथ।।एं त॒तीयोपवीतपपि ॥ 
तदंगीकारेण कम॑विेषारंमोततरं ुख्योत्तरीयलाभेपि न तदुशहणं। षाष्ठन्यायात् 
कर्मानारंभे त॒ ठेतीये सतपि तद्ग्रहणं षाष्टन्यायात् ॥ नच तृतीयल्यागाप्तिः ॥ 
सर्वायेत्वेन धरतत्वात् उत्तरीस्य च सर्वैदा सस्वाघभवादिति युक्तयुश्यापः॥ लिष्य- 
चारोप्येवे ॥ वृतीयथत्तरीयर्ये पए तु प्रथमाश्रममिति मदनपारिजाते ९१३;॥उत्तरी- 
यबस्नाभावे तु पारस्करश्दे॥ एकं चेूर्वस्योचरवर्गेण भच्छादयीेति। ।एकफवद्घत्वेनो त. 
रादवस्योत्तरीयत्वेनोपादाने तु यज्चसामायेतयुत्तरीयपत्रःभवर्च॑त एव क्रियान्तरतात्॥ 
जातूकण्यः वस्ोत्तरीयाभवेद्रयैगुखं जगुर चतुरंगुलं वा सूत्रे परिभंड कर्यदिति। 

॥ अथ हरिखावंधनविचारः ॥ 
` मानस्तोकेति नेणे शिलारववनमा चरेत् ॥ शिखार्वधस्तु दक्षिणपा का । | तदुक्तं चतुविशतिमते॥ मध्ये तु बद्चायैव निकध्रीथुः शिखां ततः॥ पाध्यदिनाश्वये 

विमाः पाश्च दक्षिणतः क्रमात् ॥ वापपार्भ बध्युर्य विषा; सामगायिन इति॥ 
यत्तु कात्यायनेन शिखार्दधभ्य पुरुषार्थत्वे कर्मत्वे च स्मर्यते ततरायधित्तदरयाथ- 
मदरतवद् नवननत रिखा्वधद्यं ॥ यन्ञोपवीतेऽपि भेदापततेरित्युक्तं प्रयोगरतमे नारा- 
यणे; वद्धपानोऽपयेवं ॥ एतेन प्रतिकर्म शिलावधः परास्तः ॥ यत्त॒ इशोपग्रहो वद्धशिखी यज्ञोपवीर्याचम्येति काल्यायनेन स्नानकाटे रिखावयनपु् तरवान्धा- नुषाद् उक्तश्खिस्य बधनायं नतु विष्ुचय वंधनीगेतये तदभमिलयक्तमाचारादच ॥ रस्य लनियताः केशवेषा शति वतिय; शिखाविकरपः।। सच सद्सद्टरषि- 
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पयत्वेन व्यवस्थित इति रिखावपेऽपि विकय ` इति शुद्राचारशिरोषणिः ॥ कथै- 
कोत्या त्वकर्पकाले शरस्य न शिखावेधनियप इत्यक्त ॥ सर्वेषां सिरसि यत्र इ. 
चित्केशससे तत्रैव शिखाव॑धः ॥ सखारलं न सर्वथा केशामाये विशेष उक्तः 
कारक श्द्ये । थ चेत्पपदान्न शिखा स्यात्तदा कोशी शिखां बह्मपेथिुतां दक्षिण- 
कर्णे निदध्यादिति ॥ शिखाभिन्नकेश्चानापपि करमकराठे बंधः ॥ यथाह द्धवसिष्ठः ॥ 
य॒क्तकेशेने कत्ते प्रेतस्नाने विना कचित्॥ स्नानं दाने जपं होमं युक्तकेशं न का- 
रथेदिति ॥ नच पवद्धं मेतरनान एव शक्तकेत्वनिपेधः ॥ उत्तरद्धं स्नानपद्मैय- ` 
ध्यांपत्तेः ॥ स्नाने तदु दानादौ तष्िधौ बरूप्यापत्तेः ॥ उत्तराद्धे एव सशत्र 
क्त केशत्निपेषे वाक्यभेदापत्ते ॥ नच प्रेतस्नानप्युदासार्थ पूर्वापर ॥ जायपाद्- 
वेयथर्यापातात्॥ तेनोच्तराकवाक्यतयाप्रतसनानान्यकरमषु युक्तकेशतं निषिद्धयते ॥ ̀  

॥ अथासनपवि्रधारणविचारः ॥ 
हेमाद्रौ कोशिकः ॥ डुशासने सदा पूतं यतीनां तु विरेषतः ॥ इशासनोपवि- 

एस्य सिद्धयते योग उत्तम इति ॥ विष्णुपुराणे ॥ इश्रोपरि निषिनि तथा यज्ञो- 
पवी तिना ॥ स्वं कमे प्रकत्तव्यमन्यथा विफलं भवेदिति ॥ कुशोपरि निविषनेति 
ुशासनोपादानं कमारहासिनोपरुक्षणं ॥ आसनान्याह धराद्धकारिकामां स्मृतिः ॥ 
रपी कार्य्ये शहा कदंयो वारणस्तथा ॥ प॑चापनानि शस्तानि श्राद देवाने 
तथेति ॥ श्राद्धे देवा पैन इति देवफित्यकर्ममात्रोपरक्षणं ॥ दानहेपप्रौ चांखायनः॥ 
दानपाचमनं होमे भोजने देत्रताचनं ॥ भरोढपादो न इर्धीति स्वाध्याये पितृतर्पणं ॥ 
आआसनारूढपादस्तु जान्वोवां जंघ्योस्तथा ॥ छृतावसविथको यस्तु प्रोढपादः स 
उन्थ्रत इति. छृतावस्थिकः कृतपदर्वधः ॥ इति ॥ 

९ अथ पवित्रधारणविचारः पत्रेण परित्रषास्णं चाधिकारितावस्छेदकं ॥ 
तदुक्तं भयोगपारिजाते ॥ मंत्रेण धारयेद्धिः पवित्रं सबेकमंश ॥ मेते विना धूतं यत 
पव्रित्र प्फ भवेत् ॥ पवित्रवेत ईत्यादि मंत्रहितियपस्य चिति ॥ देमा्रावत्निः ॥ 
उभाभ्यामेव पाणिभ्यां दितरदेभेपवित्रके 1 घारणीये प्रयतेन ब्रह्यपर॑थिस्मन्विते ॥ 
ब्रह्मयज्ञे जपे चैव ब्रह्म्थिर्विधीयते॥ भोजने वतुः भोक्त एवं धमो न दीयत इति॥ 
टरतयंथिपदयरित्ररक्षणदक्तं देपाद्रो गारुडे ॥ अद्धं पदक्षिणीक्स्य शिखायां संपवेश्- 
येत् ॥ दैष्णवेनेवर मार्गेण इृत्त्रथो पवित्रके इति॥ वैष्णवो मागः पथाद्धागः॥ द्विप 
णीकरतयनां दभेरिखानां पाश्च; प्रदक्षिणमद्धविष्टनं विधाय पञाद्धागेन यदा पररेहयते 

शक ~ ~ ७, ~ ।। ९ ड तदा वत्तुङो भ थिरित्यथः ॥ बह्ग्रधिपत्पषित्रशक्षणमपि तत्रवोक्ते ॥ सैस्यज्य वैष्ण- 
त माग ब्रह्ममागविनिः एते॥ सङछखदक्षिणीढृस्य पवितिमभिधीयते ॥ तदूबहप्रयिम- 
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सक्तं पितर वेदवादिमिरिति ॥ पविवरकर्रभिभुलप्देशो ब्रह्मम; ॥ यदा स एवं 
पाशः प्रादक्षिण्येन समग्रमषटनै विधाय पुसेभागेन प्रवेश्यते तदा ब्रह्मप्रथिरि- त्यथः ॥ पिवदभरिखासंख्यापि ततरवोक्ता ॥ स्तमिररविजूः इयद् ् राहम पवि - 
मरक ॥ पचभिः क्षत्रियस्यैव चतुर्भिस्तु तथा विदः दर्यां शृद्रस्य विहितमन्तराणां तथेव चेति ॥ मार्ैदेयस्तु चतुमिरमपिचूैर्बा्मणस्य पवित्रं । एककन्युनुदिष्ठ वणं वर्णं यथाक्रमं ॥ सर्वेषां वा मवेदृ्राभ्यां पवि ग्रथितं नवेत्याह ॥ एतच्च सं - स्याविरिष्ट पविव्रक्षणे प्रयिमलवित्रप्े ॥ तदमावप त॒ अनन्तार्भिणं सा कोरो द्विदलमेव च ॥ परादेशमाध्रं विते पित्र यत् इतरचिरितिखंदोगपरिशिष्े का- त्यायनोक्तं लक्षणं जेयं ॥ द्विदलपसेदेकपत्रासकमित्यैः ॥ केचिद् दिद्छे पत्रद्या- समकपिति व्याचक्षते तत्पवितरस्थ इति रतपथश्चतिकत्यायनसूत्रककदेवमाष्याय- खिट्प्रथविल्द्पि्युेक्षणीयं ॥ हारीतः ॥ आचामेलप्यतो . नित्यं पितरिण द्िनो- चमः॥ नोच्छि तु भवेत्तत् युक्तशेषं त॒ वरसयेदिति ॥ परतरेण सहं भोजने छतं त- देबोच्छिषटतया त्याज्यं नान्यत् ॥ एतच परथिपरपवित्रविषये ॥ ्रथिर्यस्य परितरस्य न तेनाचमने चरेदिति हारीतस्मरणात् ॥ एतदपि ह्ययेथिमरपकित्रिविषयं ॥ ब्रह्य यथिनाऽचामेदिति ैमा्रावादित्यस्मरणात् ॥ एतच शते एव मतो वेदितव्यं ॥ भ- यत इति वचनात् ॥ अन्येतु करमागाचपनरिषयमेतदिरयाहुः ॥ तथा च हेम्रो का- रपायनः ॥ सदमे; सपवित्रो वा क्मोगि पितृभि ।) अशुन्ये तु करं कृत्वा स- व्राचमनं चरेत् ॥ नोच्छषं तरसदथ य॒क्तोच्छष्ं ठु भयेति ॥ अत्र पितश्च गदेन ॑पिमसक््रिमित्येके ॥ निस्य तेमितति पापि कमापक्रमणे द्विः॥ धतं पित्र कर्मान्ते ग्रथित्वा तु त्यजेदिति ॥ माद्र शातातपः ॥ जपे होमे तथा ने स्ा- ध्याये पितृतपेणे तर्पणं त्यत ऊुयाद्ब्रह्ययङ्गपुर, स ॥ ग्रहणादिनिमित्तेषु ब्रह्मयज्ं विना भवेदिति शाकलकारिकायां॥ अशनये तु करं यात् सुवणरनतैः कुररिति ॥ तत्रैव क्यपः ॥ स्नाने होमे नपे दाने स्वाध्याये पिहतपणे ॥ सपवित्र सदभौः वा करो ( रतःकमेइतिकरौ ) वीत नान्यथेति ॥ उभावपि करो सपकित्रौ सदर्भो वा कर्मागखेव संपादनीयौ अत्र च करयो; पवित्रवत्ता च म॑ंधिषद्धयामर्मयिमद्धयां वा पक्िभ्यामिवयेकः पक्षः ॥ द्वौ दर्भौ दक्षिमे हस्त गीनाप्ने पादमृरे रिखायां चे उपवीते सद्ठस्सञद् ॥ सङ्कदिति वचनोक्तरीत्या च सदभेता इत्यपरः; ॥ सव्ये पाणो इशान्कृता इर्यदाचमनक्रियां सन्य; सोपग्रहः कायो दक्षिण! सप्र इति छदोगपरिरिषटे कात्यायनोक्ते; ॥ पथ्ये पाणो जीन्डशान् दक्षिणे पवित्र धारयेदिति वतीयः ॥ इति ॥ ` | 



( ११) 

॥ अथ पयषितदभविचारः ॥ 
देमाद्र गहयपरिरिषटे ॥ दर्भा; दष्णाजिनं यंत्र जा्यणा हविरद्यः ॥ अयातं 

यपरान्येत्तानि नियोञ्यानि पुनः पुनरिति॥ यातयामं ( जी च परिथक्तं च या- 
तयाम 2 ) सखनेकव भरयोगानरतं तु एकत्र विनियुक्तस्याप्यनेकक्रियान्तये- 
पयोगयोग्यस्वै ॥ इविरत्राज्यमेव ॥ (घृतमाज्यं हमिः सर्पि; नवनीत नोदधत ) 
नान्याद् शेपादिति कास्यायनेनाज्यस्य शेषत्वाभावपरतिपादनेन यातयामस्वाभावासुनः 
पुनवि नियोज्यत्वस्य ततैव सलात् ॥ पुरोडाशौदनादेस्तु शेषलेन यातयामत्वासुनः 
एुनविनियोज्यत्वस्यासंभवात् ॥ कोशादावाभ्यनामसुहनिः शद्रपरापर्शा ॥ दर्माणा- 
पथातयाम्ं तु नमोमासीयाऽमावास्या यरहितदभेविषथ ॥ तदाह हारीतः ॥ मासे 
नभस्यमावास्यां तस्यां दमोंच्यो पतः ॥ अयाततयापास्ते दभा नियोक्तव्या; पुनः 
पुनरिति ॥ नयः श्रावणः अपावास्यात्वपांतमासेनैव बोद्धन्या ॥ ततश्चेते उपयुक्ता 
अप्यपवाद्वज क्रियान्तरेपि पुनः पुनरपयोज्या; ॥ कालान्तर्थशदीतास्तु एकत्र वि- 
निथुक्ताेच्यातयामलात् क्रियान्तरेषु ते न विनियोञ्याः ॥ अपवाद्वाक्यानि तु 
हेमाद्रौ खचघुहारीतः ॥ चितो दर्भाः पथि दर्भां ये दर्मा यद्ञभूमिपु ॥ स्तरणासन- 
पिडेषु षटुरुशान्परिवजेयेत् ॥ पिडा येता द्मां येः ऊतं पिरत्पैणं ॥ मूत्र 
श्छ धताये च तेषां व्यामो पिधीयते ॥ नीिप्ध्येषु ये दर्भा बह्यसत्रे चये छ 
ताः || पवित्ररस्तान्विजानीयाद्यथाकायस्तथा कुक्षा इति ।। ग्रृह्यपरिषषटिपि ॥ अ 
मेध्यद्छिप्ना ये द्भस्तेषां स्यागो विधीयत इति ॥ दभेलक्षणं तु हेमाद्रौ कोरिकेनो- 
क्त सभपत्ाः श्चभा दभास्तिरकषेत्रसष्दधवाः। ते प्रशस्ता द्विजातीनां दषे पिते च 
करणि ॥। अभसूताः स्मृता दर्भाः ( दीयन्ते रणन्ति वा इति दर्भाः ) परसूतास्तु ्ु- 

शा; स्मरताः ॥ समूला; इुतपाः पोक्तार्छिन्नाग्रास्तेणसश्िता इति ॥ अप्रसता 
असन्नातप्रसवा अपुष्पिता इत्यथः ॥ रस्निममाणता च दर्माणां॥ रसिनिमात्रा; भमा- 
मेन पितवी्थैन सरकृता इति छदोगपरिशिषटे कात्यायनोक्तेः एतच पिडाधः स्तर- 
णार्थानायेय 1 तदुक्तं वाुषुराणे ॥ रल्निपमाणा शस्ता वे पित्तीर्थन संस्छृताः ॥ 
उपमृके तथा लना; प्रस्तराय कुशोत्तमा ईति ॥ एृतषिदस्तो रत्निः ॥ अन्येषां त॒ 
गोकरम्नपाणता ॥ तदुक्तं ब्रह्मपुराणे ॥ दरिताश्च सपि्जूलाः सिनिग्धाः पृष्टाः स. 
पाहिताः ॥ गोकणेदीर्स्तु कृशाः सद्द छिन्नाः समूठका इति गोकणेपरिमाणं 
च प्रादेश्च तस्तजन्यादियुते नते गोकणल्वं इत्यभिधानकोशमतिपादितम् ॥ इति ॥ 



॥ (-१९ ) 
॥ अथाचमनविचारंः ॥ 

आचमनं चाधिकारितावच्छेदं ॥ तदुक्तं पार्षदेयेन | देवार्थनादिकार्याणि त- 
¢ 9 था गुषेमि ( ग्रृणाति उपदिश्तीति गुरः ) वादनं ॥ वीत सम्यगाचम्य प्रयतोऽपि 

सदा द्वि इति ॥ आचान्तस्य पयतस्यपि कर्मार प्रयुक्तपाचपनमनेनोकतं भवति। 
तत्रायमाचमनप्रयोगः ॥ बद्धशिख उपवीती प्ख उदङकुख पशचान्याभिगुखो बा 
आजानुक्षाहितपादयुण आपमणिवंषं प्क्नालितदस्तद्रयो येन केनापि सिद्ध द्धिसा- 
स्तवं तरूवाररतनी खा शुचो देशे अप्रसारितसमस्थितपादगः सुमनास्तन्मना; भ- 
णतो भूमिष्ठपादोऽनासनस्थो युतत्वाऽ्नस्थोऽपि अनरस्थो जानूष्पैजरे तिष्ठन् बा 
अनपाृत्िरः कंठः कैशनीग्यधः कांयधरणीरस्पृश्चन तर्स्पं त॒ प्रक्षाछितहस्तः 
अजस्पन अष्टसन् अगच्छन् अपरोढपाद्ः कपष्यसपृश्चन अचटन् कचिद- 
प्यनावनितदेहो दिक्च आत्मानं चानवलोकयन् अरथ्यास्थोऽलरसौ बापहस्तासपष्टम- 
फेनमविवणमविरसपदर्गपि अबुद्बुदं शुद्राह्च्येकपाण्यनावजित् वरधारातिरितं पा- 
दभक्षारतशेषातिरिषतं उच्छेषं चेत्तदा भूपि्लाविताग्रं अग्निपोक्षणायै जङरोषाति- 
रिकतं दस्तेनारोर्तिं अप्रद्रप्रभवै प्रदर्मवमपि गो्वि्षमं अतप्तं सोगिणस्तक्षमपि 
गोिक्षमं अतप्तं सोमिणस्तप्रमपि अकल्प धनांशुलिनागोकर्णाङ्कतिना दक्षिणदस्तेन 
रिश्ता ब्राह्मण क्षतादिना तदवरोपे कारेन तद्वरोपे दैवेन ब्राह्मणो हृद्गामि 
त्रिय: कंठगामि वेरयस्ताट्गामि जलमाचमेत्॥ शुषः सरवैव च ह्वी शखाभ्यन्तर- 
पापिक्षमं यथोक्तमेव नकं सृदाचामेत् ॥ ततः ॥ संदतक्नाखान्ताधरोष् शख 
मगुष्टमूखेन द्विः परिमृज्य पाणि प्नाद्य तननीमध्यमानापिकाभिस्तादशमेव घुख- 
मोष्टसमश्चतोऽधः स्यावादुपरि द्िरपप्पृष्य पुमः पाणि भरक्षास्य वामपाभि पादौ चि- 
रथाभ्यु्ष्य तजन्येगुष्ठाभ्यां सोदका।भ्यां दक्षिणोत्तरे नासापुटे ॥ ततोऽगष्ानाभि- 
क।भ्यां सोदकाभ्यामक्षिणी।। छदोगथेत्तद्ाऽ्दावक्षिणी इति षिरेषः। परिमा्नो- 
परपद्चनयोमेध्ये पाण्याचभ्युक्षणमिति च विशेषः ॥ ततोऽुष्ठानापिकाभ्यां दक्षि- 
णोत्तरे श्रोत्रे ततः कनिष्ठाञगुष्ठाभ्यां नाभि सृष्टा पामि प्रक्षस्य करतलेन हृदयं 
सर्वायुीभिः श्चिर अगुख्यग्रणासद्रयं च रपृशेत्॥ ततः रोषं जं पििद्रामदस्ते दैयं॥ 
हतीदपाचमन्॥ यः क्रियां इरत मोहादनाचम्पेव नास्तिकः।। भवन्ति हि था तस्य 
क्रियाः सवां न संशचयः।। इति पर्चरमाधवीये बायुपुराणवाक्य॥ द्विसचमने पाद- 

 अ्क्षाटनवनेपखिटपावतेते॥ मोजनोधक्रपाचमने सकृदैवोष्ठस्पयैः॥ तथा द्िनावीना- 
मपि पुनराचपने ओष्टस्पश्मात्र॥ प्युपस्पृहयात्ततः शुचिभेवतीति गोभिदगृ्ादिति 
केचित् ।। एतावत्यशक्तौ तु धिः पीत्वा दृस्तो पक्षस्य घसं प्रृभ्यं खानि स्पृशेत् 
अस्वश्रक्तो ठ तरिः पीत्वा दस्तं पक्तास्य धरो स्पृशेदित्याचमनप्रयोमः ॥ 



( १३) 

| ॥ अथ प्राणायामविचारः ॥ 
अत्र भरं मिताक्षरायां रमृत्यथेसारे आचारदके आचारचिन्तापगो च ज्ञेयं ॥ 

गोभिलः ।॥ काठत्येषु सध्यायां काले काछे जवेषु च । प्राणायामः प्रद्र्बीत सवं 
कर्माणि संयतः ॥ ॥ पयोगपारिजाति ॥ देवा्ैनजपे होमे सैध्ययोः श्राद्धकमेणि 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाख्यद्वयः ।! छरतप्राणायायस्त्वपप्यधिकारिषि- 
रोषणं ॥ तदाह दृद्धपतुः ॥ प्राणानायम्य वीत सवैकर्मांणि संयतः प्राणाया- 
म्धिभिः पूतस्तत ॐ कारपतीति॥ प्राणायापरक्षणं छदोगपरिषिषठे काल्यायनेना- 
भिदि ॥ भृरायास्तिच एवैता महाव्याहृतयोऽभ्ययाः ॥ मदहनेनस्तप; सव्य 
गायत्री च शिरस्तथा ॥ आपो ज्योति रसो ते ब्रह्मभूरैवः स्वरिति शिरः ॥ प्रति 
परतीकं प्णठुचार्येदन्ते च शिरसः ॥ एता एतां सहानेन तथैमिदेशभिः सद ॥ 

 व्रिभपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यत इति ॥ पुक्तिएरत्वादग्ययाः ॥ एताः स 

व्याहृतयः ॥ एतां गायत्री ॥ अनेन शिरसा सह ॥ तथैभिदेश्मिः प्रणवैः सह ॥ 
आयतपाणो निरुदधपराणद्धिभषपेदिति ॥ अयमेकः प्राणायाम इत्यथः ॥ 
कायिकं वाचिकं वापि मानस चापि यक्छतं ॥ तत्सवं नश्यति र्षि 

प्राणायामत्रये कृत इति स्तः ॥ योगयाह्ृवस्क्येऽपि ॥ सव्याहति सप्रणवां 

गायत्रं शिरसा सह ॥ त्रि पटेदायतभाणः प्राणायामः स॒ उच्यत इति ॥ कूमेषु- 

राणे शवरगीतास ॥ पाणः स्छदैदनो वायुरायामस्तन्निरोधनपिति ॥ दक्षिणे रेचये- 

रायु बामेनापूरितोदरं ॥ इभेन धारयेन्नित्यं ाणायामे विदहेधाः॥ पीडयेदक्षिणां 

नाडीं अंगुष्टेन तथोत्तरं ॥ कनिष्ठानामिकाभ्यां च मध्यमां तजनीं विना ॥ पूरको 

रेचक्रैव प्राणायामोथ कुंभकः ॥ भोच्यते संशाज्ञे योगिभिजितपानसे; ॥ रेचकः 
यज्यते वायु पूरषस्तन्निरोधने ॥ समेन सैस्थितियां सा इभकः परिगीयते ॥ 

दाभ्यपरिशिषटे ॥ ब्रह्मयज्ञो जपो होमो देषषिपितृकमे च ॥ अनोश्स्य कृतं सवै न 
भवेस्सिद्धिकारकमिति ॥ श्ाकट्यायनोपि ॥ दानयत्नतपः स्वाध्याय नवच्वान 

संष्योपापनपाणायामहोमदैवपित्येव्ोचारणनबरह्मारेभादीनि परणवभुचाये भवततय- 
दिति ॥ अतश मेत्रमा्नोचारणे आदार्गोकारः काथः इति साचुक्रमसुत्रमाप्ये ॥ 

केचित्त भवभयेदिति वचनासारंभ एव युक्तः ।। तथा च्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः ॥ 

नो दरयादधोपत्ाणां पृथगादिषु कुत्रचित् ॥ अन्येषां च चिदृष्ठानां काठेना बमना- 

दिनेति ॥ अस्याथैः ॥ गोभिलग्रहमपरसिदषडाहुतिविश्याहुतिमत्रेष परतिपतरपादो 
ॐकार प्रयोगे कवचिदपि कुर्याद् ॥ किन्तु भथममेव ॥ अन्येषां जपाधर्थानां खा 

ध्यायादीनां मध्ये अपराप्त्ये सति आचमनादिकाटेन अकारेण सहं = नधानिना- 
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सपनानन्तरं पथवानपानस्थ पत्रस्यादार्दोकासयोगः कत्तव्य एवेति ॥ नारायण 
हत्तिषता व्याख्यातं ॥ अत एव शाखान्तरीया न इवन्तीप्याहुः ॥ पारस्कर गघ- 
भाष्ये हरिस्तु ॥ अन्येषां चािष्कृतानापिति पठं धृत्वा आविष्टरतानां अनन्तरि- 
तानां कटेन आचामनादिना चेति व्याख्यातवान् स ॒तरिपात्रस्तादशषस्यैव विनियो- 
गात्। मदनरले व्यासः निपात्रस्तु प्रयोक्तव्यः कपारभेषु पत्रेण सह न संधिः ॥ 
पृथक् विधानेन सह संधिनेमवरल्युपपादितं सििषिमान् भूयासमिति सूत्रे सषैदेति ॥ 
अस्य पएथजिधित्वान्भत्रे सपे इति ॥ ॐपित्यथिृत्यापस्तंबोषि ॥ तिमा्रस्तु भरयो- 
तव्यः कर्पार्भेषु कर्कापाध्यायेः ॥ अध्याहारस्य तु रोकिकलवानपत्रेण सह स- 
ध्यभाव इत्यपि प्रतिपादितं पश्च पूवं सपनक्तीर्यधिद्कत्य सेत इति भरतिम॑त्रमिति 

सूत्रे कर्कोपाध्यायेः ॥ इति ॥ 

॥ अथ शविददैवताविचारः ॥ 
दानहैपाद्रौ पदनस्स्ने च याज्ञवरक्यः। आष छद्श्च दैवत्यं पिनियोगस्तयैषय)) 

विदिवष्यं प्रयतनेन बाह्यणेम विशेषतः अविदिखा तु यः इुर्याद्याजनाध्ययनं जव॥ 
होपपन्तनङादीनि तस्य चार्पं फं भवेदिति आद्यणं च विरोषत इति पदहनरले 
दानक पाठः |} तथा यश्च जानाति तसेन आपं ईद दैवतं ॥ विनियो त्रा 
हमणे च पत्रायेज्ञानयेव च ॥ एकस्य ऋषेः सोऽपि वयो चतिथिवद्छेत् ॥ ए- 
कैकस्य ऋषेः एकेकस्य भेत्रस्येस्यथः ॥ देवताया सायुज्यं गच्छत्यत्र न संशयः। 
पवोक्तेन भरकारेण इष्यादीन्धेत्ति यो द्विनः ॥ अधिकारो भवेत्तस्य रहस्पादिषु क- 
पसु ॥ ॥ येन यदषिणा षं सिद्धिः प्राप्ता च येन वे ॥ मत्रेण तस्य तलयोक्तमूषे- 
भावस्तदाषैकं ।॥ छादनाच्छंद उदिष्टं बाषसी इव चाकृते; ॥ आसा संछारितो 
दये मर्योभीतेस्तु वै पुरा ॥ आदित्येषसुभीं रुदरस्तेन छंदांसि तानि वे॥ यस्य यस्य 
तु मैत्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या! ददाकारं भवेत्तस्य देवस्वं देवतोच्यते ॥ पुरा कल्पे 
सद्ुत्पन्ना मंत्राः कमाथमेव च ॥ अनेन चैदं कत्तव्य विनियोगः स उच्यते ॥ तै. 
रक्त यच्च पैत्रस्य विनियोगपरयोजनं ॥ भरतिष्ठाने स्ततिशैष ब्राह्मणं तदिरोच्यते ॥ 
एवै पचविधं यो जपकाले घुस्परेत् # होमे चान्तजंछे योगे साध्याये याजने 
तथेति ॥ ॥ स्वानुक्रमसूत्रे कात्यायनोऽपि ॥ कऋषिदैवतछदास्ययुक्रमिष्याम इति 
्रङर्याह ॥ पतान्यत्रिदिलवा योधीतेऽुवरुते जपति जुहोति यजते याजयते त्य ब्रह्म 
निर्वीर्यं यातयामं भवत्यथातरश्च मत्तवापद्यते स्थाणु बछति प्रपीयते वा पापीयान् 
भदस्यथं विन्नायेतानि योधीते तस्य वीयेवदथयोैवितस्य वीयवत्तरं भवति नपिलिा 
हृखेष्टरा तत्फठेन युभ्यत इति अत्र ऋपिषृदो दैवता इत्येव क्रमः सवीकायेः॥ आर्ष 
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दश्च दे क्स्य विनियोगस्तयैव च}! देदितम्यं परयत्नेन ब्राह्यणेन विशेषत इति वाक्यै 
दितञ्यमिति विधिस्थानीयतव्यपस्ययश्रवणात् ।॥ अत्र हि ु प्यादिङ्गानपदायें क- 

तव्यतया विधीयते | तस्मि विधियमाने पाठतुपू््याऽगम्यपानः करमपि तदा. 
भितो विधीयते ॥ क्रमान्तरपस्िहे विनिगपनविरहात् ॥ यत्त॒ कात्यायनेन ॥ ऋ 
पिदेवतक्छदस्यनुक्रपिष्याभ इति सर्वालुक्रमषपरे ऋषिदैवतकंदां सीति करप उक्तः ॥ 
स न ज्ञानाथस्दन। किन्तु जबुक्छमिष्याम इल्युक्तेरलुक्रपाथस्पेन)) वेदितच्यपिति वद्र 
ऋष्यादि ज्ञानकरैव्यतावोधक या साक्षाहिध्यश्रवणात् ॥ इुप्रकर्पयोरैष्ये छषठयेव 
वरी यर्त्काच ॥ अत एष योगयाज्गवस्वयेन ॥ परजापतेशचुलोत्पन्नस्तपः सिद्धस्य वै 
पुरा। वेनोपात्तस्ततस्तस्य बह्ाषं च स्वर्य॑ुवः।! गायत्री च भवेच्छंदो अर्िरदेवतष 
च्यते ॥ आदौ सक्र युजींतविषिषेष्वेव कमस्वित्यादि मत्राणामृषिो देवता इति 
मेणेकार्वादिकममिहितं ॥ श्यगंमाधरपद्धतावपि ॥ ऋपिमादौ प्रयुनीत छदो प- 

ध्ये नियोजयेत् ॥ दैवतापव्रसाने च मंत्रजञो प॑सिद्धय इति ॥ तेन ऋषिदैवतरुद- 
सीति ऋं वदन्तो देवथात्िकादयाः परास्ताः ॥ आचारदर्े योगियाह्वरयः ॥ 
संध्यामधिकृत्याघम्चणसरूजस्यापोहिष्टेति सक्तस्य द्प्दायाथ ऋष्यादिकमभिधायाद्। 
एवे नात्वा तु मंत्राणां पयोग वै द्विनोत्तपः। सभ्याघुपासये धद्यथावस निवोपतेति॥ 
अत्र॒ च सैध्याग्रहणं विहितष्यादिज्ञानकयपात्रोपरक्षणं ॥ पूवोक्तकात्यायनयो 
गियाज्ञवस्क्यादिवचनेकवाक्यतयः तथेवावगमात् ॥ अत्र केचिदाहुः ॥ सर्वेषामेष 
पत्राणामाद्ाट्ृष्यादीनि स्पृता ततः सेध्याप्रयोग इति ॥ तन्नातीव युक्तं ॥ एवं 
हौगभूतेन ऋुष्यादिस्मरणेन सह सर्वेषां पंद्राणामानन्तर्थं न्यायागतं बाध्येत ॥ 
ञकारस्य सप्तव्याहूतीनां गायत्र्याः शिरसश्च कट्यादीनि स्थरम्तरे योग याज्ञ 
वस्क्येनाभिदहितानीति कथ न तस्पूवेभावः ॥ किच ॥ अघपषेणसुक्तस्य उष्यापै 
प्रथमपयिधानात्तदेव परथपं स्यात् त स्पात् ज्ञासेति परयोगाद्वहिक्ञाने भरयोगकार सौ 
कस्यार्य।। अथवा ज्ञातवोपासयेदिदि भवयेकपमिसंबद्धयते ॥ तेन तत्तन्प्रस्य ऋः 
घ्यादि क तत्न्पनपयोगास्मा् ज्ञातन्यपित्यथैः सिद्धय ति।। अयमेव पक्षो बहुसंमतः॥ 
प्रणवच्यटतिगायक्रीरिरसां च पिरितानामेव प्राणायामे विनियोगात्तेषां च पि 
सितानामेव ऋष्यादिकं स्मृत्वा प्राणायापः कायैः ॥ अन्यत्रापि यत्रेकस्यां क्रिया- 
यापरनेकर्मत्राणां विनियोगस्तत्रप्येवमेव ॥ यथा दद्रनपरद्राभिषेकादो ॥ एव पंच 
विध योगमिति बराह्यणान्तमविन पैचविधत्वं प्रकारान्तर् ॥ अधिकफलार्थ वा ॥ 
आर्थ छदश्च दवत्यं विनियोगस्तथेव चेत्यादि नानास्थनेषठु चतु्णामिवाभिषानात् ॥ 
एवं ज्ञात्वा ठत॒मत्राणापिति योग याहघस्क्येनाथ विङ्ञयेतानि योधित इत्यादिना 
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कात्यायनेन च कप्यादिजञानस्येवागलाभिषानादर्जञानव्तद् ज्ञानमेषांगेन त॒ ऋ- प्याद्चारण ॥ मानाभावादसवद्धन्यवायाप्त्रेयुक्तमाचारदत आचारचिन्तापणो 
च। इदं ऋष्यादि नाने यत्र पैत्रे पापाणि तत; भाक् पयोग एव कत्तेव्यं | एतच्च 
कृष्यादिजञानं षेकसिपकं॥ एतान्यविदियधयपक्रम्य त्य अद्य निरी यातयामं भव- तीत्युक्तत्वाद् ॥ अथ विज्ञयेतानि योधीते तस्य वीयवदीन्युष्तेः ॥ समैमेतच्छदो 
देवतमा च विद्ञाय यहिकचिन्नपहोमादि करोति तस्य फलरपदनुत इ्युक्तेथति दश्च- पूणमासपद्धतो तदीकायां च वैधनाथमिशा; ॥ भाच््रय त्॥। अध्ययनाध्यापनान्त- भलजपेषु नियमो अन्यत्र पुरपा्ता न कमेवेगुण्यमिति ॥ कविद्यापवादः ॥ छृष्णमद्रीये ॥ न च स्मरेदषिच्छंद्ः भरद दैवतानिके मचे | इति ॥ मारायण- नतिश्ाधिकारिविशेषणं॥ तदुक्तं वामनुराणे॥ सरवपेगरपेगसयं वरणय वरदं विथ ॥ नारायण नमरटृत्य सवेकर्माणि कारयेदिति ॥ नारायणग्रहणे गणे्ोमामहेश्वय- 
दुपरशक्षण ॥ कारयेदिति स्वाथ णिच् ॥ इति ॥ 

॥ अथ सकस्पतिचारः ॥ 
कृतसंकरपत्वमप्यधिकारितावच्छेरकं ॥ तदुवते मार्षडेयुराणे॥ सैकस्पो विधि- वतयातसनानदानव्रतादिकमिति ॥ सवत्ससीपे दक्षः ॥ प्रतिःतष्यां ततः कृता संकरपं बुध आचरेत् ॥ सेध्यादीनोऽद्ुचिनित्यमनःः; सर्वकर्म ॥ यदन्यत्र कषे न तस्य फकमदलुत इति ॥ तिथितस्वे भविष्ये । सङ्रपेन बिना पिपर यञ्कि- चिःङरूते नरः ॥ फटं चात्यारपकं तस्य धर्मस्यापृक्षयो भवेदिति ॥ संकरपशब्देना- छकफलाथमिदं कमे करिष्य इत्याकारकं मानसं कर्मोच्यते ॥ तदुक्तं भट्राचर्यिः ॥ संकर्पः कमेपानसमिति ॥ तत्र विरोषमाह देवटः) पास्न्षतिथीनां च निमित्तानां च सवशः ॥ उद्धेखणपङ्कर्षागो न तस्य फरमाग् भवेदिति ॥ असो च संकल्पः केवटमद््टाये एव नादुसेधानल्य इष्टफलाश्चः अनुसधानोत्तरमेव तस्य कक्षव्यतयै न तस्य तत्फटलदुपपततेः ॥ माततपक्षततिथयः प्रयोगाथिकरणभूताः स्वैपि ॥ यत्त अनेकदिनसाध्ये कमैण्यायदिने सेकरपक्राछिनीं तिथिपधरिकरणत्वेनोदिख्य ज्यो. तिष्टोमेनाहं यक्ष्ये इत्यादि वाक्य पयुनते थायजूकाः तततुपद्ानापन्वयायोगष्ठना- दत्तव्यमिति नीलकंठभटाः ययपि केचित्तेन रूपेण पयोगागतया विहितानामेवपा्ा- दीन म्ल इति तदपि न॥ अविहितमासादिके जधानादौ मापपलतिथीनां ज्यो. 

त्शिमे एकादशीवतादौ च मासपक्षयोष्टेखामावमशतमाच | अतो ज्योतिषटोमाद् वेकाद्श्यादि पूणिमान्तानष्टेवः ॥ एवमन्य्ापीति दिक् ॥ अत्र केचिदाहुः ॥ ग्रश्णादि निमित्तस्य माप्पक्षतिथीनां परयागादेश देशगिशेषमात्रस्पटखः कायो नु 
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 च्यापकानाुत्तरायण मध्यदेक्ादीनामिति ॥ ( हीमवरिययोरन्तयेलमाग् विनदना 
दपि ॥ प्रागेव च प्रयागा पध्यदेश; भक्तितः ) अपरे साहु; ॥ प्रयागादितीर्यषु 

पुण्येष्वायतनेषु चेति माद्स्यवाक्यायथा प्रयागादितीभैविशेषस्यांगलं । एवपार्या- 
बः ( आसग्रदराज् वै पूर्वादासथुद्रात्त पथिमात् ॥ तयोरेवान्तरं गियोरार्यावत्त िहु- 
बुधाः ) पुण्यभूमिमेध्यं विध्यदिमाङ्योरित्यादि वाक्येनायोवर्तादिसापान्यस्याप्ये 
गखावगमानिनिपित्तानाुद्धेवः कायः नचनेनैव सिद्धेासपक्षतिथीनापिस्यनथक- 
पिति वाच्य ॥ विधिष्पष्टानां कािकपाघादीनापुदधेखःकाये इति ॥ संकसपे च 
एख्यचान््रमासातिरिक्तगोणमासपयुक्तकमेस्वपि विन्ध्यदक्षिणे शद्धदिस्तदुत्तरे क 
ष्णादेथाद्रमासस्येबोलेखो नतु गौ णानाभियुक्त कारतखविवेचने ॥ करमोगतिथ्य- 
न्यतिथेः संफर्पकालससे तु संकस्पकारवक्षपमानतिथिमेव कपेतिथिगुक्ततयेन रूपेणाधि- 
क्रणतयोष्धिख्य सकस; कायेः॥ सकल्पवाक्यं तु ेमाद्रौ भरादधसैडे परदधित॥ इह पृथिव्यां 
भंबुद्रीपे भारतवर्षं (उत्तरं यद्सधरु्टर्य हिमाद्रशैव दक्षिणे। वर्षे तद्धारतं नाप भारती 
यत्र सतति; ) कमारिकाखंे प्रनापतिक्षेत्े विशेषके दंडकारण्ये अथकस्मिन्पदेशे इलया 
दि देशमनुकीस्ये बह्मणो हितीये परा मतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरेऽाविङतिततपस्य 
फष्टियुगरय प्रथमचरणे इत्यभिधाय पभरभवादिसतवत्सरपंचकातफमवान्तरयुगपतुकीन्े- 
येत् ॥ इमारिकाखडशक्षणं सिद्धान्तसिरोमणो ॥ ददैकतेरशफङं . फिर ताम्रपणे- 
मन्यद्नभस्तिमदतथ इपारिक्राख्यै ॥ नागं च सोभ्यमिह वारुणमन्त्यखंडं गांधवे- 
संहपिति भारतवषैमध्ये |! वणेव्यवस्थितिरिदैव मारिकास्ये शेषेषु चान्त्यजजना 
निवसन्ति सरवै इति तानि च युगानि द्वादशैव प्राहुः॥ वैष्णवं (विषलव्यापषौ वेवेष्टीति 
विष्णुः विवि; शिचेति चुः › प्रथं तत्र बाहैस्पत्यपतः परं ॥ रेन््रपरियमेतस्पादा- 
हिदुधन्ये च पैतकं ॥ वेष्देवं च सोभ्य च प्राजापत्यं च मारतं ।॥। आश्विन. माग्य- 
मित्येवं युगानि दरादशेवहीति ॥ प्रभवादिस॑वत्सरनामान्याह निणयसिधो नारदः ॥ 
प्रभवो विभवः शुद्धः भगोदोऽय परजापतिः ॥ अगिराः श्रीुको भावो युवा धातेन्वर- 
स्तथा ॥ बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोथ हषस्तथा ॥ चित्रभानुः सुभाचुश्च तारणः 
पा्थिवोऽग्ययः ॥ सवैजित्स्ेधारी च विरोधी वितः खरः ॥ नंदनो विजय 
जयो पन्पथदुशचेखौ ॥ हेपबो विबोऽथ विकारी सावरी एवः ॥ शभङृच्छोभनः 
क्रोधी विन्वावसुपराभवो ॥ प्टवेगः कीटकः सोम्यः साधारणविरोधन्रत् ॥ प- 
रिथादी प्रमादी च आनदो यक्षसोऽनछः ॥ पिगलः काटयुक्तथ सिद्धार्थो रोदरहु 
पती ॥ दुदुभी रधिरोद्वारी स्ताक्षः क्रोधनः क्षय इति ॥ ततथ सपर॑सरपरिवत्स- 
देदाधस्परालुषस्सरेषु वसेपाने युगावयवमनुकीर्थ वत्तमानसवस्सरायनतते पा 
पक्षति वारनक्प्रयोगकरणरोदरादिकालनामानि सषभ्यन्तानि कीक्तयेत् ॥ स्माः ‡ ४ 
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तानि रोदरादिर्ाटनापानि तु काटपाधपे पुराणे दधितानि ॥ रौद्रः भ्त 
मत्र तथा सारमटः स्मृतः ॥ सादित वेन्वदेवथ गाधङ्कतपःस्तथा ॥ रौहिणस्ति- 
खकथेव विभवो निकरतिस्तथाः ॥ रवरो विजयश्चैव मेदाः पंचदश रमृता इति ॥ 
नदपंडितकृतवारभूषायां हैखस्छन्यथा नामान्याह ॥ रोद्रयैजशच पैत्र तथा सा- 
कटः स्मृतः ॥ सावित्र जयन्तश्च गापर्मैः तपस्तथा ॥ रोदिणश्च विरंचिश्च 
विजयो निकऋंतिरतथा ॥ महेन्द्रो वरुणयैव मेदाः पवदश्च स्परता इति ॥ एते पंच. 
दश प्ुयादयमारभ्य करमादिवा पुहूर्ताः॥ तथा रात्रिहर्ताः शंकरथजपादश्च तथा- 
हिुध्न्यपैदको ॥ आशिनो याम्यवारहेयो वैषात्रथाद्र एव च ॥ आदितेयोथ नैवश्च 
वैष्णवः सोर एव च व्राह्मो नाभस्तथैव पुहर्ताः क्रमतो निश्षीति॥। एव देशका- 
ावधिकरणतयासमनुकीर्याधुकफल मद्ुककमे करिष्य इति ॥ तत्र कैधिन्पात- 
पूजादीनां भयोगवहिभूतांगलं उदद्धिदशपूणमासावारस्यमानोऽन्वारंभणीयया यक्ष्य 
इति ॥ वाजपेयेन यक्ष्यमाणो बहस्पति्तयेन यक्ष्य इति संकलपवत्कर्प्यिपाणाधरक- 
कर्मागत्येन मावृपूनादीनि करिष्य इदेव मातृषूनादीनां सैकस्प उक्तः ॥ अन्यैस्तु 
पधानमयोगाम्तः पाति गुणत्वं बदद्धिरपुक्षकम करिष्ये ॥ तदंगत्वेन मात्पूजादीनि 
करिष्ये इत्येवं प्रथानततकसपोत्तरमेवेषां सकरप उक्तः ॥ वस्तु तस्तु कर्मादिषु च स- 
वेषु पातर; सगणाधिपा इत्यादि वक्ष्यपाणवचनान्पात्पूजादीनां स्वस्तिवाचनान्ता- 
नां कमणां पयोगवहिभूतागसमेष युक्तं परतिभाति ॥ अत एवामुककरमपारमनिमितं 
माद् एूजादीनि करिष्य इत्येवं प्राचां संकरपवाक्ये ॥ इति ॥ 

॥ अथोदकस्परौविचारः ॥ 
तत्रादो दिङ्युखनिणैयः ॥ छंदोगपरिदिष्टे कात्यायनः ॥ यत्रोपदिश्यते क्म- 

क रगे न तुष्यते ॥ दक्षिणस्तत्र शिजनेयः कणः पारगः करः ॥ यत्र दिङ्नियमो 
न स्याज्नपहोमादिकमेसु ॥ ति्तस्तत्र दिक्षः भोक्ता एेन्द्िसौम्याऽपराजितेति ॥ प- 
द्री पर्वा ॥ सोम्योदीची ॥ एेशानी अपराजिता ( गौतमः ॥ र्राबुददश्खः कुर्या. 
देवकायं सदेव दि॥ शिवाचने सदाप्येषे चिः इर्यादुदङ्णुखः ॥ तिष्न्ा्तीनः भ- 
हो वा नियमो यत्र नेदशः। तदासीनेन कततेभ्यं न हेन न तिष्ठतेति॥ भरहो नघः 

अथोद्कस्परनिणयः'?- कात्यायनः ॥ यद्र राक्षसमासुरमाभिचरणिकं पन 
युवा फितयमात्मानं चारभ्योपस्पृशेदप इति ॥ यत्र च शब्दात्तरैवतय कमै दत्वेति 
करकोपाध्यायादयः स्वे कर्पसुत्रमाष्यकाराः व्यारूयातवन्तः ॥ हेमाद्रौ याज्ञवसक्यो- 
पि ॥ रोद्रितयाषुरान्मत्रास्तथा चेवाभिचारफान् ॥ व्याहूस्याटभ्य चात्पानमप; स्पृ 
स्यद् चरेदिति ॥ ( अपाषप्येनमाचमनं ॥ हिगात् ॥ भार्तिष्ठन्रप उपसू्- 
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शतीति भचत्य तेन पूतिरंसरतो मध्या वा अपो मेध्यो भूखा वरतुपायानीति ॥ 
आरुभमाच्र वा ॥ आचमनाजुपदेश्षात् ॥ तस्य च नेमित्तकलात् ॥ शद्धसामथ्याच।। 

भप उपस्फृकतीति छिगमथवादमात्रं | दीक्षास्नानवत् ॥ इति कफैः ) छंदोगष- 
रिशिष्टे कात्यायनोपि॥ पिष्रियतैतरानुदरवणे भासाढकेमे अवेक्षणे॥ अधोवायुसधुतपरम 
प्रहासेऽदतभाषणे ॥ मार्जारमूषकरप् आष्ट क्रोधसंभवे ॥ निपिति- 

येषु सवत्र कपे इुयेन्नपः स्पृशेदिति ॥ अनुद्रवणदुचारण ॥ आत्मालेमो हदय- 

स्पशे; ।। ॥। अवोक्षणपपि तस्येव ॥ अत्र पित्रयमत्रोचचारणासारुभवभ्रणानि यद्गादौ 
नि्ितान्येव ग्राह्याणि न डोकिकानि ॥ प्रहासे महति हासेन स्पितमत्रे ॥ माना 
रस्य मा्नारङ़ृत एव ॥ स्वयद्ते तु स्नानस्योक्ततादित्युक्तमाचारद्ी ॥ आटे प- 
रषभाषणे ॥ क्रोधसमो मानसिकोऽपि ॥ देपद्रौ बृहस्पतिरपि ॥ अधोवाधुस्- 
तसर्गे आऋन्दे कोधसंमये ॥ मार्नरमूषकस्प्चै प्रहासेऽदृतभाषणे ॥ निमित्तेषवषु 
धर्मा करसं कर्वन्नपः सपृरोदिति ॥ अपःस्पृशेदिल्यनेनापांसपशेमेव विवक्षितं नघा- 
चमनमिति ॥ भद यज्ञपिव् भूति ककोपाध्याय बासुदेव गगे श्रीअनन्तदेव याहि- 
कादयः सर्वे कस्पसूत्रभाष्यकाराः व्याख्यातवन्तः ॥ संप्रदायादयः पदतिकारा- 
|| अपां स्पक्चनपाचमनमिति देपाद्िणा व्याख्याते ॥ अत्र सर्वेषु वाव्येष्वप; सृशे- 

दिति षाखादपः स्पशषौ जलस्पदौ एव यारिकसैपरदायाविसुद्धः ॥ येषु वुपस्पृशेधरिति 
पाठस्तत्र तुपस्पशनमाचमनमिःयुक्तमाचारदशं ॥ आपस्तंबः ॥ स्वप्न वथो सिधा- 

णिकारवाङमे रोहितस्य केक्चानामरेगैवां बराह्मणस्य स्ियाथाङमे महापथे गस्वाऽमे- 

ध्यं चोपस्पृश्यापरयतं च दुष्यं निवींच परिधायापरपरपृशेदिति ॥ क्षवधुः चुत 

( भक 3 सिघाणिका ना॑सकामटः। अश्च नेत्रन्ं ॥ अप्ः स्पशो ऽत्राचपनं ॥ 

हेमाद्रौ माक्षडयपुराणे ॥ क्षुतादा सम्यगाचमे स्पेद्र्रहणादिकं । इवीताटभनं 

चापि द्द्िणश्वरणस्य वै ॥ यथानिभवतो हेततप्वालाभे ततः परं ॥ न् विमाने 
पतर उन्तर प्ाप्तिरिप्यत इति ॥ त्रैव वसिष्टः ॥ छते निष्ठीविते से परिषानेऽश्र- 

पातने ।। पंचस्वेतेषु चाचामेच्छोतरे बा दक्षिणं स्पृशेदिति ॥ पराशरः ॥ शषुते निष्टी- 

विते चैव दन्तश्छि्टे तथानूते ॥ पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवण स्पृशेत् ॥ भ्र- 

भासादलनि तीर्थानि गंगायाः सरितस्तथा ॥ विप्रस्य दक्षिणे कणं सतीति पनुश- 

घीत् ।। ादिस्यो वरणः सोमो बन्हिाुस्तयैव् च ॥ विप्रस्य दक्षिणे कणी निय 

तिष्ठन्ति देवता इति मदनरस बोधायनः ॥ करषयुक्तो नरो नाभेरधः स्प रिवजे- 

चेदिति ॥1 स्कदषुराणे ॥ पालिनश्च पतिता ये चेव नास्तिका द्विजाः ॥ पुण्यक 

प्रणि तेना वे सन्निधिरनष्यते कचिदिति ॥ छदोगपरिरि काल्यायनः ॥ अक्रिया 

नरिदिघा भोक्ता विद्धिः कमैकारिणां॥। अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्िया 
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`  ॥ अथ स्वकीयकशाखाध्रयविचारः ॥ ५ 

` स्वगावायधठ्छश्य परश्ञाखाश्रयं तु यः ॥ कसुमिच्छति दुर्मेधा मोष त- 
तस्य चेष्टितं ॥ यत्राम्नातं स्वशाखायां परोक्तमषिरोधि यत् ॥ दिदरद्धिस्तदनुष्टेय- 
मशरिहोत्रादिकमािरुद्साद्षठीयते यद्रा॥ खक्षालोक्तस्यांकाक्षा पूरकसेन सखरूपतो 
बा यदविरोधि ॥ यथा मलुनोक्तस्य मेखलामजिनं दंडषुपवीतं कड ॥ अप्तु ` 
प्रास्य विनष्टानि शृही न्यनि मंतरवदित्यस्य प॑नाकाक्षापूरकं एह्ान्तरे मंत्राभिधानं 
तद्धे; कततैव्यमेद॥ पोराणिकादि तु साधारणलान्न पारक्यमिति तदपि खक्चासो- 
्तादधिकमुष्ेयमेव ॥ यथा देवतास्य इति म॑त्रनपादि ॥ यतत गृधपरिशिषटं ॥ बह 
सपं बा ख्यक्तं यस्य कमं भकीतित। तस्य तावति शाश्च छते स्मः कृतो भवे- 
दिति तत्साधारणानां परोक्तानां च नक्ह्यकमतुषठानमिसयेषं पर नत स्वश्ोक्तमा- 
्मेषानुष्ेयमिति ॥ अन्यथा गरयानुक्तानां साधारणानाघुपदेशानक्यापततः क्राखा- 
न्तराधिकरणविरोधाच॥ तत्रैव ॥ प्तमन्यथा कुर्याद मोकहात्कथंचन ॥ यतस्तद्- 
न्यथा भूपे तत एव समाप्येदिति ॥ भ्त . पार्यं करमान्ययाक्रमान्यसेन कुरयाकत् 
यस्मात्पदारथाद्रभ्य यकछर्माम्यथा जातं तत एवारभ्य पुनेधोक्तपकारेण कर्यात्.॥ 
यथा गेवो्सी गेषदानयोः कमान्यलेनाबुष्ठाने अन्यथाकरणकारे ज्ञातयोस्तत पए- 
षारभ्य पुनरलुष्ठानं ॥ तत्रैव ॥ समापने यदि नानीयानयैतद्यथाक्कतं ॥ तावदेव 
एुनः इयानना्त्तिः स्कयैण इति सप्रति अन्यथा कृते अन्यथाकरणह्ताने सति 
यलदाथान्यथाकरणे जाते तमेव यथोक्तपफारेण पुनः इर्यानन तत आरभ्य सर्य 
कमकांडं ॥ एतच पुनरनुषठानपविरमे सुकरे च कर्यं ॥ यत्र तु वररवो ह- 
ष्करघं वा तत्र विष्णुरमरणमेव नाततिः ॥ यथाऽङतोसर्गस्यान्नस्य ब्ाह्यसीमौजते 
धनरन्ान्तरोादनेनोर्सगे ॥ अन्यथा ब्राह्मगोपरोध्तहतववाधापततेरितयुक्तं ना- 
रायणहत्तो ॥ प्रधानस्याक्रिया यत्र सांगं तत् क्रियते पुनः ॥ तदगस्याक्रियायां त॒ नाहततिनेच तत् क्रियेति ॥ यत्र भरधानस्य कमणो दानादैरकरणघु्समी् तदेगभूतः 
कृतस्ततषुनरगावुष्ठानसहितं कते्यं ॥ अगमत्रस्य तूतसगस्याकरणे कतस्य पधानस्य 
नाषृत्तिः।। नापि तावदेगमात्रकरणं।। किन्तु तत्समाधानाध। अङ्गानाचहि वा मोहास- च्यवेताध्वरषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्ण स्थादिति श्वतिरिति \ याक्ञवसयोक्तं भायधित्तमचुष्ठ्य ॥ एवं समाप्ते प्रयोगे अकरणङानेप्येतदैव समाधान ॥ अन्येतु 
तदगस्य सागमधानांगस्य चोपवीतित्वादैरकरणेन सागपरधानस्यष्रततिः) नाप्युपवीति.- 
स्वादे; करण॥ किन्तु तत्सपाधाना्थं बि्णुस्पएणमेष प्रायथित्तमि्याहुः।॥भी्तेभोश- 
रणद्दमाधाय हदु्या्ुने ॥ उद्धवस्य तन्मेन काशिपुरनिवापिना।।१॥ धीपतानन्त. 
देवेन परिभाषा निरूपितागुरवस्तेन तुषयन्तु हंसश्च तथा परयि।र२॥इति परिभाषा॥ 
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॥ अथ प्रसंगादितरसवेकमेसाधारणान्यपि गणपतिपूजनादीनि 
स्वस्तिवाचनान्तानि रुद्रागानि निरूप्यन्ते ॥ 

तत्र तावद्रगपतिपूननविचारः ॥ तदुक्त पञ्चपुराणे। नातो हि गणाध्यक्षो ` 
यज्ञादौ यत्सुरोत्तमाः ॥ तस्माद्धि सप्चसन्नमक्रोधनमिदं तवेति अस्माचायेवादाष्ि 
्युन्नयनं द्रष्टव्यं ॥ ब्रहमवेवचैऽपि ॥ दंदिराजः भियः पुप्रो भवान्याः हैकरस्य च ॥ 
तस्थ पूजनमत्रेण त्रयोपि वरदा; सद्रा ॥ त्रयो ब्रह्माविष्णुरिवाः ॥ भधानी शि- 
व गणेशा इति वा ॥ गणेशः सवेदैवानापादो पुञ्यः सदेव हि ॥ सर्वैरपि पहावि- 
प्रनाश्चकोऽन्यो न विच्त इति ॥ पूजाविधिमाह शद्रपद्धतिकृस्परद्यरापः ॥ गणेश 
पूनयेतसूर्व न विघरार्थ स्वकमेणः ॥ पटे वा मृन्मये पीठे स्तवसेऽरणाक्षतेः ॥ काथै- 
पष्टदकं पद्यं तस्योपरि गणेश्वरं गणानां तेति संस्थाप्य पूजयेत्तदनन्तरं ॥ है हैर 
त्मेदयेदि० ॥ आवाहेवं गणेश्वरं संस्थाप्य गणानां तेति पेतरेण पूजयेदिलयन्वयः ॥ 
स्थापने गणेशमतिपायाः पूजायामन्तर्मावादावाहनपप्यनेनेव पत्रेण जेयं ॥ गणानां 
चेति मैन्रसमाधिस्तु कंडिकापरिसमाप्त्या नेया ॥ सवेत समासते कमेणि मंत्रावसान- 
घोधकपरमाणाभावे पत्रस्य कंडिकान्तखात् ॥ उक्तं त्र रेणुकारिकायां ॥ गरह्यक- 
मसु ये मंत्रा; ज्ञेयाः स्वाध्यायपाठतः ॥ किच मध्यमस्था तेन दता न षिंबिता 
इति ॥ यत्त॒ काशीदीक्षितेविन्वनाथभदेध प्रयोगरलने रद्रपद्धतो च गणानां ले- 
त्ययं मंत्रो वसोपमेप्यन्त इत्युक्तं तत्कण्वज्ञाखाविषयं ॥ काण्वशञाखायां गणानां 
सेति कंडिकायाः ॥ वसोपमेत्यन्ताया एव समधीतखात्॥ एवमपिद्युक्तपंत्रः ॥ ते च 
हहेश्व त्मे्ेदीत्यादयः। तेषां गणानां चेति मत्रेण महाग्याहृतिमिश् सह षिकरपः॥ 
विनायकं तथा दुर्गो गघुपाकाक्षमेव च ॥ आवादयेद् व्याहतिभिस्तयेवाश्वङुमा- 
रकाविति ग्रहयज्ञे मस्स्यपुराणवचनात् ॥ उपचारः ससिद्रेधदने रक्तचदमैः ॥ 
ष्पेधूयेस्तथा दीपेराच्छादनघुश्ञोभनैः ॥ इति पचो पचारे यन्परया पूजनं कृतं 
प्रारब्फमेसिद्धययं देवाय कलयापि तत् ॥ नालिकेरेण देयोषेः फलेन फर- 
का्षिमिरिति ॥ अवेपेव्रान्याथेनामंत्रा्च भयोगे वक्यामः ॥ इति ॥ 

“4दचोपचारेरिति'वाश्ये पंचोपचारग्रहणधुपरक्षणे॥ तेन षोडज्चोपवारा अपि भव- 
न्ताजत एव पद्धतिकाराः षोडशोपचारेः पैचोपचारेवा पूनयेदिस्याहुः। षोडश्चोचारा- 
स्त॒ आवारचिन्तामणो ॥ पंचायतनपूजायाुक्ताः ॥ आसने स्त्रागतं चाध पाय॑ चा 
चपनीयक्त ॥ मधुपकाचिमसनानयस्तनाभरणानि च ॥ गेधपुष्पे पृषदीपो नेवेच च- 
दने तथेति ॥ विष्णुपुराणे तु पूरेमावाहने भरोक्तमासने तदनन्तरं ॥ ततश्च पाय्य 
च ततस्त्वराचमनीयक्ं ॥ स्नानं घल्ल चोप्रीत ततो गेधादि चदन ॥ पुष्पं धूपं च् 
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दीपं च नेवें तदनन्तरं ॥ ततो देयः प्रणामश्च ततो दैथा प्रदक्षिणा॥ विसम ततो 
दद्यादुपचारास्त॒ षोडशेष्युक्त॥। एतदनुसारी शिष्टचारोऽपि॥ कवित्त प्रणाम प्रदक्षि- 
णास्थाने ताबदक्षिणे उवते॥ प॑चोपचारपूजायां तु न दक्षिणा। धारिका मैवेवा- 
न्ता पजा पंचोपचारिकेत्याचारचिन्तापणो वचनात् ॥ षोडञ्योपचारपक्षे त॒ स्नाने 
वन्ञे च नेवेये दद्यादाचमनं हरेरिति ऋष्िधानवाश्याःस्नानायैगत्येनाचमनं द 
धात् ॥ यज्ञोपवीतोपचारानन्तरमाचमनसमपेणमत्र नोक्तं ॥ तथापि अपे स्नाने तथा 
बल्ले उपवीतोपहारयोः॥ ततो विराडित्यनया दधादाचमनीयकमिति स्नानसूप्रपदतौ 
देवया्षिको दाहृतवचनात्कायं ॥ हरेरिति देषतान्तरोपरक्षणं ॥ कचिन्त विसजैनपा- 
पिमारुताद्ध्वेपनुयाजेधरंतीवदुरछृष्यते ॥ यथा नगग्रह्मलदावन्ते विसभने ॥ तेन 
सवेत्र षोडशोपचारेरेष पुजा ॥ पेचोपचारपूजा तु यत्र स्थापितदेवानां विघना् 
पध्ये पजोक्ता तद्विषयेति रामहृष्णयह्ः ॥ इति द्विवेदयपाहपश्श्यरामासरनेन जग- 
नायशमणा सेशोधिते दद्रकरपदरमे परिमाषापरिच्छेदे गणपतिपूजनविचारः, ॥ 

॥ अथ मंडपदेवतास्थापनविषारः ॥ 
मदुक्तं हेमा चतुरविशतिमध्ये ॥ आभ्युद्यिकै संपाते दैवतास्थापन स्थतं ॥ 

नातिथमेडुरान्नात छोकानां हद्धिकारकमिति॥ अस्यायं हेमाद्िगैवदक्तः॥ आभ्यु- 
देयिकथाद्धे कत्तेव्यतया भरस्तुते सति ब्राह्मणक्त्रियादिजातिग्रिमागेन शरत्याएिषु 
समान्नातं कुरढृद्धेशोपदिश्यमाने देवतानां भतिष्ठापने कव्यतया स्मृतं ॥ तदि 
लोकानां दृद्धेभगरपरंपरायाः कारणमिति ॥ मंडप विवाहादिपेचकमसु कार्थ; ॥ 
तदुक्तं पारस्करण्रहये ॥ प॑चदु बहिः शालायां विवाहे चूडाकरण उपनयने केशान्ते 
सीमन्तोन्नयन इति॥ अस्याः ॥ विवाहादिषु प॑चघु संस्कारकपैसु बि्वाद्योऽगर्ो 
छोकिंकोऽभिभेवतीलयथेः ॥ ककोपाध्याया अपि॥ विवाहादयाश्ाग्रह्याभितिषयं इति ॥ 
शालायां मंडपे कमे कत्तेव्यमिति शेषः ॥ वदरा बहिः शायां इत्येकपदं शृहाद्वहि- 
बाहमाशाराबहि; शाला तस्यां बहिः शालायां मंडप इति यावत्॥ अ्राप्यभिोिक 
एव ॥ बदिः शालाविधानसामर््यात् | नहि कर्माथिवचनमन्तरेणावथादृशरहाद्रहि- 
रावस्थ्यापनिप्रणयने सभवति ॥ ओपासनपरण्ये हृतेति शृखगवपरौ घत्रारंमसाप- 
्यात्॥ यदि हि कर्मरथं गृतगहाद्वहिः्णयनं स्याततटिं गृटगवार्भखेनापि भाप्ठला- 
रपुनस्तदथत्वेनोपासनपरण्य हत्वेति घतरारंभो निरथैक एव स्यात् किच ॥ आवस 
भ्यो एह्य: शाकाधरिरित्यन्वयसंन्नाकरणादप्ययमय लभ्यते ॥ यदयमावसथ्यापिविना 
चनपन्यत्र कमर्थं न प्रणेतम्य इति ॥ किच ॥ आव्तथ्यश्द्धमशतौ हावसथ- 
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सेव॑ये निप्रितै ॥ अविसेथसषैधाभावे च शद्वपरहत्तिनिपित्ताभावाद्धहिः प्रणीते. 
सस्पिन्नावसथ्येभरो निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायादावसथ्यशद्धो न प्रवर्तेत ॥ 
तसमात् यद्यामे; प्राप्त्यभावादशिसाध्यच्छाच्च विवाहादिषु ठोकिकोऽग्निरेव भवति ॥ 
नलु चाग्निपादधीतेत्यत्रादधीतेस्यात्मने पदादासगापिक्रियाफलकानामेव कमेणापा- 
धानसैपाद्यागनिसाध्यस्वावगमादर्थादन्यगामिक्रियाफकककमेणां स्वादितेग्नो निषेध- 
प्रतीतेः ॥ यस्याग्नावन्यहोमःस्यात्छ वैग्वानरदैवते ॥ चरं निरूप्य जुहुयासायशचितं 
त॒ तस्य तदिति छंदोगपरिरिष्टे कात्यायनेन भायशित्तविधानास्वैतानि संस्कारक- 
माणि छोक्िकाग्नाषेव भविष्यन्तीति पुनविधाने किमथमिति चेत् ॥ अत्रोच्यते ॥ 
गृ्यस्थारीपाकानां कर्म्युपक्रमवकास्सुतसस्कारहोमाः स्तेप्रायेव स्युप्तन्पाभूदित्ये- 
तदथ॥ अन्यथा पूत्रानुत्पाच संर््यादित्यनेन सुतसंस्काराणां स्वाधिकारिफतवावगमा 
ल्नातेष्टिन्यायाद्श्हयस्थालीपाकानां कर्मे्युपक्रमाच्च सुतसंस्कारकहोमाः स्वेप्रवेवा ` 
पेरन् ॥ तथाऽनाधरिपत्तोऽपिसेवदड. ग्रह्सूत्रविदितान्यकमेग्युदासाये च | पचस्वे- 
वापिसंबंदेष्वनभनिरधिक्रियते नान्यत्रेति ॥ एषं च सति द्वितीयविवादोशिमतोऽपि 
रोकिफाप्रावेव भवति ॥ वहिः शाकाविधानत्तामथ्यादिव ॥ नहि बहिः शारायापा- 
वसथ्याधिप्रणयनं संभवतीस्युक्तं ॥ नच स्वस्थानस्थिते गृष्े्रानेव विव्राहहोषः स्या- 
दिति वास्यम् ॥ बहिः श्राछाविधिविरोषात् ॥ यत्त॒ छदोगपरिशिष्टे ॥ सदारोन्या- 
मयुनरदरान्कथचितकार्णातरात् ॥ य इच्छैदपिपान्कतते क होमोऽस्य भिधीयत इति 
कात्यायनवचनं ॥ यचोक्तं प्रायशित्ताध्यायदेवपद्धतो ॥ भार्यायां विधपानायां ` दि- 
तीयारदरहेधदि ॥ तदा वैवाहिकं कमे ङर्यादावसथेऽभिपानिति तच्छंदोगविषयं ॥ 
अत एवोक्तं देवपद्धतो स्मृतिचद्विकायां ॥ जीवैस्यापपि अयेष्टायां द्वितीयस्री- 
परिणयने ते उत्सष्टयाप्रीनुन्छश्यान्यया सह पुनरादध्यादिति ॥ हरिर 

भाष्येपि ॥ अथ यदि कृतावस्तथ्याधानो यजमानः प्रजार्थी वोद्ेत्तत्रान्ये 

अरणी संपा प्रात्पं विधाय दिषा विवाह इता आचतुर्थीकमेणो रोमं स्व- 

कतवा तदते अतिक्रान्तहोगद्रव्य दत्वा पचमेहनि पुनराधानं यथोक्तमित्येकः पक्षः ॥ 

प्रातहौपं कृता दिवा विवाहं संपा सदशतु्ींकृमे च खा तदिन एवप्रसथ्याधान- 

मिति द्वितीयः ॥ अत्र पक्षद्रयेपि पूर्वारण्योः स्फोटितयोरवसथ्ये ददने ॥ अन्यार- 
ण्योराधाम ॥ पात्राणि त॒ तान्येव ॥ यत्त सदारोन्यन्युनदारानित्यादिके ॥ नद्याः 

हितागनेः स्वं कपे छोकिकेऽनो विधीयत इत्यन्ते छंदोगपरिरिष्टे पुनराधानाभावम- 
तिपाकन तच्छंदोगविषयमितयुक्तं ॥ इत्यमभिदधताद्धरिहरेण विवाददोममावसथ्याम्नो 
कुतं तु न पनराधानमिस्येतदभिदितं भवति ॥ अन्यथा पुनराधानाभाकमतिपा- 
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दनमिति हरिदरोक्तेरसेगतरापत्तः ) नदयमैन छदोगपरिशिषटेन = पनराधानाभावः 
भतिपाद्यते ॥ कितदिं विवाहषटेमस्यावसथ्याप्राबनुष्ठानमिति ॥ अत्र॒ च पुनराधाना- 
भवप्रतिपादनं तच्छंदोगविषयपिलयुक्तवता हरिहरेण विवाहहोमस्यावपथ्याप्रावनुष्टा- 
नपरतिपादनमयि छदोगविषयमिल्युक्तं भवति ॥ अत्र गृहयाग्नो चिष्टिस्थाने स्थारी- 
पाकः कायः ॥ य एवादितामेः पुरोडाशास्त एवानाहितामेश्चररदसयुक्तखात् ॥ 
अत्र विवाहादिपदस्य यदसमाप्ततः प्रणयने तु ततर तत्र तस्तेवद्ान्यकरमणोप्युप- 
रक्षणाय ॥ विवाह इति चतुथी कमेग उपलक्षफ तदेकशात् ॥ अत एव परिणी- 
ताया; स्वह भरतिनीयमानाया; ख्िया म्मे रथाक्षमगादिनिमितते विहि नैमि- 
सिके कमेणि तमेवाग्निुपसमाधायेति षिवाहामेर्थारणावुदरतिश्यते तचध।रणं चतु. 
थीकमारथ॥ अन्यथाऽनथक्यापत्तः॥ चूडाकरण इति तदण्यवहितपू्काली ना्भाशन- 
स्याप्युपलक्षण उपनयन इति व्रतादेयोपरक्षं॥ केशान्त इति वेद समाप्य स्नायादित्यादि- 
ना विदिवसमावतेनस्नानोपकक्षणे॥ सीमन्तोन्नयन इति थतयुक्तगाभिकरोमजातक- 
होपानाुपरक्षण॥ इति शद्धः परकारे॥ तेन पाकयज्विधानेन विहितोप्यवकी णीनः पश्च 
राञ्याहुती वालोककेरावेव मवति हविङ्ञविधानविहितस्यापरि तथोक्तखात् ॥ न 
्रास्यस्तोमवददोकिके ॥ बरात्यस्तोमा अपि रोकिकेप्रायेवेति क$सपदायकारो ॥ 
यत्तु देवयािकैनोपासनशरतेरिति सूपे भार्यादिरग्निदयादिर्वा तसन् एृाणीरया- 
पस्तवसत्रषुदाहस्य शहाय हीते ग्र्य ॥ गृहशब्दश्च दपस्योवैत्तते ॥ अतश्च यिचि 
पत्योदितं शांतिकपोषटिकवतांगभूतहोमादिकं ततसवेमावसषथ्येग्नौ भवतीति ॥ अत 
एवाह कात्यायनः ॥ न से्रावन्यहोमः स्यान्णु्तैकां समिदाहुति ॥ स्वगर्भस- 
च्कियार्थाथ यावन्नासो प्रनायते ॥ अग्निस्तु नामयेयादो होमे स्त्र रोक्रिकः ॥ 
नहि पित्रा समानीतः पुत्रस्य मवति कचिदिति | अतश्च सीमन्तोन्नयने स्मा्तण्नो- 
कायमिरुक्ते तच्छेदोगविषयै ॥ ठदोगपरिशिष्टस्यस्यैव कात्यायनवाक्यस्योपसदा- 
रात् ॥ वाजसनेयिभिस्तु कृतावसथ्यैरपि सीमन्तोन्नयनं ङोकिकाप्राेव कार्थ ॥ 
बदिः शालाविधानतामर््यात् ॥ सीमन्तोन्नयनार्थतेन वहिःचारायां गृ्यमनेः पग- 
यनम्याशक्यखादित्युक्तखाच।॥ न च सखघस्थानस्थिते क्ाागनो स्यादिति। वहिः 
श्ाङाविधानविरोधात्। नच शालन्तरोपरहारन्यायेन ग्रह्ाग्नौ स्यादिति वाच्य. 
मू) आकाक्ाया अमावात्छक्ञाखाविरुडत्वाचच ॥ अत एव गरगोपाध्यायाः. ॥ 
विवाहादिपंचकपष लोकषिकाग्निमूचुः ॥ कको पाध्याया अपि ॥ विवादादयशागरहा- 
ग्निविषय इति ॥ यत्तं एदशद्वथ दैपस्योेरतत इति ॥ तचिन््यं ॥ सर्निवेपेषु 
हि दारवचनस्य शाावचनस्य वां शृदशद्वस्य सेन देपत्योर्वचनस्य ग्रहशद्स्य 
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ह प्य श्ैनात्॥ यदप्यतश्च यरकिविपत्योरितं शान्तिकपौषटक्तंगभूतः होमादीक 
तरसपपावसथ्येगनौ भवतीति तदपि शरहयमूत्रोक्तकमविषयं ॥ तस्मात् पद्या ग्यः 

ु्ोक्तानीत्यैः ॥ वर्मशाहञषुराणोकतेषु ठ यत्रैव वििभ्यपालनाम्नेविधानै ततवौ- 
पासनाग्निरन्यत्र तु लौकिक एव ॥ तथा चोक्तं स्मत्यथेसारे ॥ गाहयमोपासने.§- 

यार्सर्वाधानी त॒ रोकिके ॥ स्म तु लौकिक कार्यं श्रोतं वेतानिकाधिरषविति ॥ 

ृहमसूजविहितं गार ॥ सर्वाधानिनस्तु ओपासनामनेरभावा्धोकिके तत् ॥ स्एति- 

पुराणादिविषितं तु स्मात्ते ॥ तेन श्रान्तिक पौष्टिक त्रत दयम तुला ग्रह यक्ञ महाष्दर 

नवराजानन्तादिव्त् शतवंडथादविहोमास्तीर्थगयाश्राद्धादीनि च रोकिके्नौ मवन्ि। 
एता प्रिनिशये विस्तरतो वक्ष्य इस्यङं भरसंगागतचिन्तया ॥ इति ॥ । 

८४ अथ प्रकृतमनुसरामः"-मंडपे कमे कत्तव्यपित्युक्तं ॥ पेडपश्च वसिष्टेनोक्त॥ 

पोडशाररिनकै कुर्याचतुर्सेपक्चोभिते ॥ मंडपं - तोरणेयक्छं त्र षेदिं प्रकखयेत् ॥ 
अष्हस्तं त॒ स्वयेन्पटपं वा द्विषट्करमिति ॥ द्विगुणिता षट्करा यस्य तं दादु 

स्तं ॥ उत्तमः षोदक्चहस्तो मध्यमो द्ादश्चहस्तोऽधमो्टदस्तः ॥ अ्य॑बैकख्िको 

म॑ंडपो गृ्यमानत एव कार्यो नतु स्वेच्छया ॥ तदुक्तं सपतषिमते चिवाहषररे ॥ प- 

गेषु च सर्वषु पंडपो गरहपानतः ॥ कायैः षोडशहस्तो वा द्विष्हस्तो दकशावधीति ॥ 

ृहमानत इति महति शरे पदान्मंडपो म्ुने न्यून हत्ययेः ।॥ दशावधीति न्पून- 
तायां दशस॑ख्यावधिरित्यथैः ॥ अतो वसिष्ठोक्तो्हस्तपक्षोऽत्यन्तापद्विषयः ॥ अत्र 

केयप्युक्ता नारदेन ॥ दस्तोच्रितां चतुरैरौथतुरखां समस्ततः ॥ स्तंभेभतुभिः सु- 

ऋछष््णां वामभागे स्रसबनः ॥ सर्मैटपां चतुर्दिक्षु सोपानेरूपशोसितां ॥ भागुदक्मव- 

णारभास्तभेदसश्युकादिभिः ॥ विचितितां चिन्रकभैर्विषितरस्तोरणाङ्रेः ।। एवं वि. 

धां समारोरैन्मिथुने साधरिवेदिकामिति ॥ साण्नीति भिन्न पदं मिथुनस्य रेष ॥ 
वेया विशेषः सप्तमिमते ।। स्त॑मैषतुभिरेवा् मध्ये वेदी मतिष्ठिता ॥ शोभिता चि- 

निता क्मैरासमन्ताचतुदि् ॥ दरारविद्धा बलीविद्धा कूषदक्षव्यधा तथा ॥ न कार्या 

वेदिका तज्ैः शुभा पैगककपैणीति ॥ वटि काषटपाषाणादिनिमितस्तेमः ॥ रेणु- 

कारिकायामपि ॥ अविघ्रकारिणं देवं विराजं प्रपूज्य च ॥ पोडश्चाररिनकं कुर्या 

्तदररोपकनोभितं ॥ मैप तोरणेयुक्तं ततन वेदि मकरपयेत् ॥ अष्स्तो भवेदपि म॑ 

टपो बा द्विषट्करापृथुं च दै प्यैऽश्धिकर विधेया दस्तोच्छयाऽपक्वमृदिष्टकानिः ॥ 

बद्ध गृहान्निभेमदक्षिणेन विबाहवेदी सिकतोपकीर्णा ॥ माद्या वेदी ब्राह्मणस्पो- 

पदिष्टा दवाभ्यामूना क्षजियस्यांगुकाभ्यां ॥ वेध्ये शद्रे ऽयभ्धिहीना 8ि सेव वेदी- 

श्रां प यसिष्टन चोक्तमिति ॥ भभ्ययभलवार; ॥ ब्रते संस्कत दरडुहसेनग 
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वेदीनिमाणं ॥ विवाहे तु कन्याहं एव वरपूजनस्योक्तसार् गृहस्थाश्रमस्य तदाय- 
तत्वात्कन्यादस्तेनेव वेदीनिर्माणपितयुक्तं स्थृतिशोस्तुमे पंडपादो स्तभनिवेशन तु 
दरषाद्राशिचये घ्य सति आग्नेय्यां क।थ ॥ सहाद शये इशान्यां ॥ उथिकाद्रा- 
रिप वायव्यां ॥ इमाद्रारि्रपे नेकत्यां अन्यासु दिष्ुव्युःकमेण राहोभंखमध्यं 
पच्छ च तिष्टति ॥ अतस्त स्तमनिवेश्चनमनुचितं। यदाह विष्वकमा। वेधां एषा- 
दृशृहे सिहत मीनास्पुराख्ये ॥ शानो व्यस्तात्या पृष्िस्तस्य शुभावरेतिं ॥ 
तस्य रादोवषादिन्ये सूय सति ईानर्दिश खं ॥ अपरे व्यस्तगत्या पिोममि 
त्यथः ॥ पृष्ठः पृष्रदिक् आमेयी शुभा ॥ यत्तक्तं -रिस्पसास विष्वकरमणा ॥ क- 
न्यासिहै त॒खायां युजनगपतिषएठखं चयुकोणेऽग्निखातं वायव्ये स्यात्तदास्यं मकर- 
धनुरलावीशखातिं वदन्ति ॥ इंमे मीने च मेषे निेदतिदिशि यख बायुकोणेऽहि 
खातं बन्देः फोणे मुखे वे ठष्मिभुनगते ककेटे रक्ष खत इति ॥ तद्ग्रहविषर्यं ॥ 
ग्रहे धिदादिष्युक्तखात् अघरुमेवाथपमिप्रेलयोक्तं संग्रहे ॥ स्तभः स्थाप्यः क्रमादर्ये 
शषराशेचिमे तिमे ॥ आग्नेय्यां च तथैशान्यां वायव्यां निक्ऋतेदिंश्ीति ॥ पंडप- 
परतिष्ठःविधिरुक्तो रेणुकारिकायां ॥ महपस्थापने इुर्यात्सखसितिवाचनपूर्वेवः ॥ चतु- 
रो ब्राह्मणांस्तत्र पूजयेदक्षिणादीभिः ॥ नदिनी निनी भेरा उमा च पशुव्द्धनी॥ 
मेदपर्थापने योज्याः स्तंमे पात्राः प्रकीसित।।इति संद्रकरपटूमे म॑डपदेवता स्थापनम्॥ 

। ॥ अथ गोयादिमातेपूजनविचारः ॥ 
तदुक्त छंदोगपरिशिषटे कात्यायनेन कर्मादिषु च सर्वेषु मातरः सगणाधिषाः॥ 

पूजनीयाः प्रयतनेन पूजिता; पूनयन्ति ता इति ॥ सवषु कर्मादिषु सक्ैदिकं 
कर्मारंमेष्वित्ययेः ॥ मातर तत्र तेतैवोक्ता ॥ गौरी प्या शची मेधा 
सावित्रि विजया जया ॥ देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो रोकपातरः ॥ प्रति 
पुष्टिस्तथा तुष्टिरासदेवततया सह ॥ गणेशेनाधिका ह्येता टृद्धो पूल्याथतुरैशेति ॥ 
अन्ते श्रुतमपि गणपतिपूननमादो कार्य ॥ आदो विनायकः पूज्यो अन्ते च कु- 
ख्देवता इति स्पृतिकोस्तुमे बृ्चपरिशिष्टत् ॥ एतेन मदनरत्नादीनामन्ते गण 
पतिपूजोक्तिरना द्रणीया ॥ इद च गणपत्िपूननै मातपूजांगे ॥ मातरः सगणा 
धिषा इत्यनेन समणगाभिपानां मातृणां पूञ्यसविधानेन गणपतिपूनाया माद्पूजना- 
गत्वावगमात् ।| अत एव कर्पारंमे निविघ्फरसिद्धचथपपि गणपतिपूजने भवती 
तयुक्तवता धाद्धदी पिकाकृता काश्ीदीक्षितेन चैवमेव वदता निर्विघ्रफटसिद्चभेतवा- 
द्धि पिद पिदयुक्तं ॥ एवमेव ̀  पदनरस्ने दानकांडे जरक्रयोतषगेकडे च| 
चवितंमतिपिन्नदैवेताकंलौः पकषदशमाजामिस्योनितिवतत्रंण गणपतिवूना यादिति 
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वाचयं ॥ निर्विघ्रफरसिद्धधर्थाया गणपतिपूजायाः पुरूषायेस्वेन पावपू्ाग- 
भूतायाः कर्माथतेन च फरभेदात् ॥ पाजापरसेषु तु फरैक्यदिशकारकतरेक्याज् 
तैत्रता ॥ इह तु सत्यपि देशकारकतरक्ये फरभेदादेव न तंजत। ।। अत एव का- 
त्यायनः ॥ कमणां युगपद्धावस्तंत्रमिति ॥ तंत्र प्रकम्य फटकमेदेशकालद्र्यदेवता- 
गुणसामान्य इत्यनेन फटसाम्यादीनि तत्रस्वे कारणान्यभिधाय फङादीनां येदे 
तत्रमेदमाह ॥ तद्वदे भेद इति ॥ पैडपदेवतापरतिष्ठया गणर्पातमादपुजयोमेध्ये व्यव- 
धने तु नेयं तंतराहैका न चोत्तरं ॥ मातरो टोकमातर इति स्वासां विशेषणं ॥ ए- 
ताः मातरो कोकमातरो भवन्ति ॥ एता मातरो द्धो प्या इत्यथः ॥ ततश्च हृदो 
पुञ्याथतुदशप्युपपद्यते एवमेव नारायणहृत्तावाश्नादित्यमाष्ये च परशुरामोऽप्याह 
गोर्यादितुष्टिपयन्ता आस्मदेवतया सह॥ गणेशेनाधिका शचेता दद्धो पूञ्याथत्दशेति॥ 
हेमाद्विरूपनारायण पदनरत्न दानप्तागर दानपदीपादिकारास्तु पृज्याश्च षोडशेत्येष 
मातरो छोकमातर इति परिगणनातः पठन्ति ॥ ततर हेमाप्रिकारादिसकलशिषपरि- 
ग्रहेण भरमाण्यनिशयाद्यक्तोऽय प्न इति केचित् ॥ उभयत्रापि शिष्परिग्रहस्या- 
विशिष्टेन भापाण्यनिशयाविशेषाद् द्ववपि पक्षो युक्ताषिस्यन्ये ॥ अत एव पदति- 
कारेद्रो पक्षाबुपन्यस्तो ॥ वस्तु तस्तु देमाद्रो भत्ष्िकांडोदाहूतानां पोरणानां गौ 
याचावादनङ्िगकानां चतदश्मेत्राणामेव सखाचतुदरेत्येव पाठः भरेयान् ॥ अत 
एवाविच्छित्नाभ्ययनसंपरदायक्षमामते पाठं सम्यक् जानन्तः परिशिष्ठ ध्येतारोपि 

द्धो पूञ्याथदशेस्येवे पठन्ति ॥ अत्र केचित् ॥ मातरः सगणाधिपाः इत्यत्र मावणां 
गोर्या्यविशेषितानां पृल्यसखावगमात्तासामेव मिखितानां देवतास नतु- गोर्यादि वि 
शेषितानां ॥ ( गोरीमात्रे नम॒ इत्यादि रूपं ) अश्वतवात्तासां ॥ यथपि गोरीपमे 
त्यादिना विशेषिता एव मातरो देवतात्ेन श्रूयन्ते तथापि तस्य वचनोदेशमात्रपरस्वा 
म्मिङितानामेव मातृणां देवताल्मिति मन्यन्ते ॥ ( श्राह्लारमे त्रीणि कारणानि 
सवत्र | उपदेश रक्षण परिक्षाः ॥ नाम्ना पदाथकथनं उदृक्ञः | तस्य परिक्षा) 
अन्येतु गोर्यादीनां प्रसेकं देवताखमाहुः ॥ युक्ततरमिव चतत् ॥ अन्यथा बहुख- 
विशिष्मातृणामेकदेवताते हृदो पू्या्तुदगोति चतुदश संख्यासुपपत्तः ॥ दश्नोष- 
चारदेवेशि पयेकं नापर मेदत इतिं शदरयामले प्रत्येकं पृूञ्यत्वविधानानुपपत्तेध।। हेमा" 
द्रौ परतिष्ठाकांडोदाहूतगीर्याधावाहनलिगकचतुद ्प॑जविरोधापत्तश ॥ किच ॥ आ 
दौ विनाजकः पृज्यः स्यादन्ते कुदेषता इति बहृ्टचपरिशिष्टपपि पव्येकं देवता- 
त्व एवोपपद्यते ॥ इतरथा क आन्तवद्धावः स्यात् ॥ मातरः सगणाधिपा इति 
परयोगस्त अभिधा्नाक्रयापिक्षया ( प्रत्येकं भोजनक्रियावव् पाद्षदेन भ्येक गार्या- ` 
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दिकथनक्रिययेति थाबत् ) प्युपपदते गगा मोऽ्यन्तामितिवत् ॥ (परत्यक वाषय- 

परिसमाप्टयुदाहरणं ॥ कुतः सर्वेषां भिन्नक्रियाफरं वातः प्रस्येकं । गर्गा श्रत 

देडयतामिति सश्ुदाये बाक्यपरितमष्सयुदादरणे ॥ पस्येक शतरददस्य समवात् ) 

तस्मालत्येकं देवतास्वं । बानसनेयिभिश्च यथपि स्वगे मादृपूनाविधेरयुक्तत्वा- 

तस्ेषामपि पक्षाणां स्वशह्मो्त विधीयते ॥ खय््ोक्तस्य चामावे ग्रहणं स्वेच्छया 

भपेदिति संग्रहवचनाश् छेदोगपरिशिष्टे कात्यायनोक्ता मातरशचतुबिकषतिमतोक्ता 

घा पातरो विकल्पेन पश्या इत्यवगम्यते ॥ तथापि छंदोगपरिशिष्ोक्ता एव मातर 

पश्याः सुत्रपरिशिष्टयोरेककगरैतवात्ारस्करमतस्याश्रयणीयस्वाच ।। तथा च स्म् 

तिसंग्रहः॥ न ग्र्ाणि स्पृरतिरयेषा भ्राद्धादाब्ुपङभ्यते। कततमरैन्ति ते सरवे पारस्करनी- 

रितमिति।। परेषां करोतीति व्युत्पतेः॥धाद्धकार्चिकायामप्येवं।। एवमेव वाजसनेयिनः 

सपाचरन्ति॥ केचित्त छंदोगपरिषरिषटक्तानां चतुविंशतिमगोक्तानां च माठणां पतमुचय 

पाहुः । वन्त वानसनेयिनां दथाचाराहशनादुपेक्षणीय ॥ यथाङंखाचारं व्यवस्था- 

वनीयं बा ॥ एवं च सति चतुरविशतिमतोक्ता मातर इहोपयोगाभावान्नोपन्यस्ताःइति 

८ अथ पूजाविधिमाई उदोगपरिशिष्टे कात्यायनः) -मतिमाघ्ु च शुख्रपु 

रिखिस्वा बा पादिषु \ अपि वाक्षतपुजेषु तैषे्यश्च पृथक्विधेरिति ॥ प्रतिमासु 

प्तिद्कतिषु । श्वखराष्ठ रजतस्फाटिकादिमयीषु ॥ शेद्धास्विति पटेप्ययमेवाथेः ॥ 

अये भर्यकरपोऽनुकरपमाह ॥ शिखिखा वा पादिषु शीत | वणकटिखिता बा॥ 

त्र तिनायकपतिमास्वरूपे देम्रौ पत्स्यपुराणे ॥ खदन्वं दक्षिणकरे उद्यं च त- 

यापरे ॥ छक परस चेव वामतः संमकर्पयेत | संयुक्त पुद्धिशद्धिभ्यामधस्ता- 

सषिकान्वितमिति ॥ तत्रैव सिद्धायेपृच्छायां ॥ चन्द्राद्धेनवचद्वुभ्यो भास्करेण शगे 

णव । नि्योवन्ते कराः यस्या पद्मा सा च प्रकीतिता ॥१॥ कौरकव्यनिनी चेव 
न्ट 

व्यजने सिव तथा ॥ या बिभति करघ्रैः सा शची नाप्नी भकीत्तिता ॥२॥ त्त 

या सिध हसतः रजनीकीरकावपि ॥ क्रमतस्ताल्न्तं च सा मेषाऽमि्ीयते॥॥ , 

अक्षसूत्र शवं चैव शक्तिकां च कंडटं॥ कलयन्ति करा यस्याः साक्ती सा परकी- 

रिता ॥ ४॥ या कपालं च कौशं च पीयूषं पाकषमेव च ॥ या विमत्त कराभोने- 

विजया सा परकीरिता ॥५॥ क्रमात्कोशचकपाठे च पीयूषं च सपाशकं ॥ आश्रित्य- 

यत्छराग्राणि विजयन्ते जया च सा ॥६॥ तच्वसागरसंदितायां॥ दपण पेकने प 

ष्का दधतीं स्मरेत् ॥ प्ट लक्षं सितां सोम्यां पंकनासनसंस्थितां ॥७॥ चत्र 

पय तथादेशच पीयुषं दधतीं स्मरेत् ॥ सा मा तुष्िमेहारक्ीः स्थिता वीरा्मोपरि 

।८।) देयं चिवेषत; कासांचिन्पातणां स्वरूपं दचितं॥ सापान्याकारेण तु सर्वां 
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भहापचरत्रे उक्तम् ॥ पूञ्याथितरेऽथवाचायां वरदाभयपाणय एति॥ आपरकस्पमाह्॥ 
अक्षतरुेष्वपि वा मातरः पूजनीया शस्ययुर्षेग इति नारायण्सिष्ता व्याख्यात 
भाद्धकाशिकाकारस्तु जातकर्मणि बालानां नापाहयनकमेमि। निरीक्षणे प्राशने ष 
यवसथ पादृपूजनमिति वचनाद्रा शब्दो व्यवस्थित विकरपाये इत्याह॥ रेणुकारिका- 
धातु ॥ ुखानुक्रमद्ेशमनो देवतानां दरिद्रारनोभिखिखिखा सुवसने ॥ प्रतीचीधरु- 
खाः स्थापयिखा घुकूढये ततः पाङ्षुखः पूजयेत्पुष्पधुपेरिति विशेष उक्तः॥ अक्षत- 
पूजा यवघुष्टय इति नारायणषत्तिश्राद्धकाशिकादयः | युक्तं चेतत् ॥ अक्षतास्तु 
यवाः भोक्ता ( तेदुखा त्रिहयस्तयेति स्पृखन्तरादवगन्तव्यं ) अष्टा धाना भवन्ति 
ते ॥ श्रष्ठास्तु विहयो छाना धृष्ठा;ः खांडिक उच्यत इति छदोगपरिशिष्टे कात्या- 
यनोक्तेः ॥ अक्षतास्तु यवाः भोक्ता अभावे बीहयःस्थृता॥ तद्भवे च गोधूमा नतु 
संडिततंडखा इति परश्ुरामोक्ते ॥ निवेद नीयैश्च नानाविधरगघपुष्पधूपदीपपायस- 
मोदकापूपादिभिः ॥ चकारो भक्तिभ्रद्धासद्ुच्वये इति नारायणटृत्तौ ॥ गंधरता- 
बूटवच्ादिथ शद्धाथे इति ्राद्धकाश्िकायां ॥ आभ्योध्यं गेषपुष्पं च पृषं दीपं 
निषेदयेदिति वाक्ये अध्यग्रहणेन षोडश्चोपचारपूजाऽवश्यकेति योत्यत इत्युक्तं स्पू- 
तिकोस्तुमे ॥ स्दरयापरे त॒ विशेषः ॥ अमता स्थापयापीति मत्रेण नाममेदतः ॥ 
स्थापयित्वा ततः भराणान्पतिष्टाप्य प्रपूजयेत् ॥ दश्नोपचारेदेदेशि पस्येकं नाममेदतः॥ 
आदौ गणाधिपः प्यः स्यादन्ते इुखदेवता इति ॥ एतः पदाथजुसमयेन पज्या 
इति रशुदपद्धतौ नारायणमहाः ॥ अरहपूनापि पदार्थाचुसमयेनेषेति शान्तिदानमयूख. 

यो; ॥ अश्र निरवापवतपूनैव पदा्यनस्ेककोपचारसमपेण पदाथः ॥ तस्य शित 
दार्थावयवलात् ॥ अक्षतपनादौ पजनेत्वावाहनादिविसनेनान्ते सवेत्र कायम् ॥ भ- 
तिमापूजने त्वावाहनविसनने न स्तः। एवच यत्र यत्र द्धिभाद्धे तत्र तत्र कतेव्यं॥ 

यत्र यत्र भवेत् श्राद्धे तज तज च पातर इति छँदोगपरिरिष्टे कार्यायनोक्तेः ॥ 
हद च मादपूजने ्राद्धायूर्व काथ ॥ छदोगपरिशिष्टे तथेव पाठात् ॥ अकृला मा- 

` वृयागं तु यः श्राद्धं पखििषयेव् ॥ तास्तस्य क्रोधसंपन्ना हिंसां इषेन्ति दारणामिति 

हेमाद्रौ भविष्ये पावृपूजापेतरेणाभ्युद यिकानुष्राने निदाश्रवणाच ॥ अत्र केचित् ॥ 
अकदरखा पातयागे चिति हेमाद्रौ भविष्योक्तेरमातृपूजन बाजपेयेनेषटरा इदस्पतिस्वेन 
यजेतेतिव्रदाभ्युद यिकश्राद्धागें ॥ आभ्युदयिकश्राद्धान्ते च मातृविस्तननपितयाहुः॥ 
अपरे साहुः॥ कर्मादिषु च सर्वेषु मातरः सगणाधिपा इत्यादिवचनैः सा्षा्कर्मोग- 
सेनाकगताया एर मातृषुजायादशपूणपास्ाभ्याप्रिषटर सोमेन यजेतेतिवत् श्रद्धा 
तूपाङतामात्रबोषनादगां गित्वे मानामाबारघत्यदरि चांगले भिसभनान्ताया एव 
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मातृपूजाया अंगत्वोपपत्तः पूवं विसजनान्तां मापा इता पथात् शआरद्धमिति ॥ 
एवे च सति श्राद्धसैकस्पायृथगेवास्य संकल्पः ॥ उद्धिभाद्धानैगखाव्र ॥ समात्तक 
ममानां पृथक् सेकट्पे आचार एव प्रमाणे ॥ भ्रथानसंकर्पेनेवांगसंकरपस्यापि 
सिद्धेः ॥ अत एव याहिकाः श्रांतकमस्वंगसंकरपं पृथगेषाचरन्तीति }। इति शसद्र 
करपदुमे परिभाषापरिच्छेदे पात्रपूजाविचारः ॥ 

॥ अथ वसोद्धीराविचारः ॥ 
ताश्च पाठक्रमान्पात्पूजां समाप्येव कार्याः ॥ एवे ता; संपश्य कि कतैव्यपि 

त्या इडचरभ्ना वसोडरित्याश्षादिस्यनारायणदत्तिकारादिभिर्व्यादतत्वाच ॥ रद्र 
यामले पावृपूजापभिधाय तदुरः संनिधाने वेर्याघ्यक्तेश ॥ स्मृतिरत्नावङिदान्खंड 
पदनरत्नदोटूमिश्रषयोगरत्नादिनिर्ष॑पेष्वप्येवं ॥ ये त॒ पूवं वसोद्धाराः कृता पातः 
संस्थाप्य मातृणां वसोद्धाराणां च युगपद्यूननमित्याचरन्ति त उक्तग्ंथविरद्धाचार - 
कलत्वादुपेक्षणीयाः ॥ बसोद्धरिप्रकारस्तु छदोगपरिशिष्टे कात्यायनेनोक्तः॥ कुडच- 
खना वसोद्धाराः सकरवार धृतेन त॒ ॥ कारयेतप॑चधारा वा नातिनीचा नचोद्धिता 
इति ॥ वसोदिरानस्यागनेवां ॥ तटुदेश्चप्रृततसेन तत्संबधिनीं ॥ वसो सर्वा 
त्सवपवत्तेकत्वेन मगर्देतु्वाद्विवाह पुत्रजन्मादि मैगङ्कम पूजा युक्ता ॥ कारये- 
दिति स्वथ णित ॥ स्वकतृत्वान्नियमाथों षेति भाद्धका्िकायामाशादित्यभाष्ये 
घ ॥ (धान्येन धनवानित्यत्र यथा धान्याभिन्नेन धनेन धनव तथात्रापि खकरै- 
कत्वाभिन्नो नियपस्तदर्थोऽयं गिच्) दसोद्धारास्तु स्वतंत्रा एव न ता मादसमरदा- 
निकाः ॥ मंत्रङिगादेर्बोषकस्याभावाद्रसोद्धरिति ( नापकथनाव् ) समाख्यानाचे- 
सयुक्तं श्राद्धदीपिकायां ॥ एताश्च वसोद्धायः पाव पूजासं निहितङडथलग्ना विवक्षि. 
ताः॥ परश्चुरामकारिकायां त्वत्र विशेष उक्तः। नातिनीचोच्ति डय वसोद्धारातु 
सर्पिषा ॥ ष॑चवासप्र धारा वा वसोपतरेण कारयेत् ॥ दुग्पेन वा वसोद्धाराःङर्या- 
स्तासां च देवता ॥ भ्रीथ रक्ष्मीधरतिरेधास्वाहाप्रज्ञासरस्वतीति ॥ रद्रयामलेऽपि ॥ 
तत्पुरः सन्निधाने वा कुड्ये रेखा धृतेन वे ॥ धारालिगेन पत्रेण समरेखाःसमा 
ङिखेत् ॥ एकीढृत्योध्वभागे तु रोचन्तै ङंङ्ुपादिना॥ प्रतिष्ठा भिन्नतो कायां पूजनं 
युगपद्धवेत् ॥ चदन कुंकम भोक्त दूर्वापुष्पेऽहणानि वे॥। गुडधृपो भवेदीपः सर्पिषा 
परिकीततितः ॥ नवेद तु भवेद््रास्यां भवेदध्यं यथेच्छया ॥ दृश्नोपचारेः 
पूरवोकतेरषैदानान्तिकेः भ्र ॥ पूना गोर्यादिमदुभियेथाशा्चदिधानतः अबु- 
क्त पवतो प्राह्यमाम्नायेक्यान्पहेश्वरि ॥ सपराथयेत्ततो देवान्पादधारागणेनश्वरा 
निति षोः पवित्रमसि शतपारमित्ययं धाराकगिको मंत्रः ॥ मदुभिरिति मनवो 
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प्राः ॥ पृषतो पादपजाविधे; ॥ पार्थनापंत्रस्तु प्रयोगे वक्ष्यते ॥ तत॒ आयुष्य- 
मैत्रजपः कायैः ॥ तदुक्तं छेदोगपरिरिष्टे कात्यायनेन ॥ आयुष्याणि च शान्त्य 
जप्ता तत्र समाहितः !! षडभ्यः पितृभ्यस्तदयु भ्या भ्रादयुपक्रमेदिति ॥ आ 
युषे हितान्यायुष्यं॑ वचेस्यमित्यादीनि मेत्रवाक्यानीति नारायणदत्तिकता व्पाख्या- 
तं ॥ हेमाद्विश्वानोभद्रा इत्यादीनि यान्यांशीः भधानानि सूक्तानि तथाविधमंत्रा- 
धाराणि सामानि चेति व्याचस्यो ॥ तत्र कर्मादौ ॥ यद्रा यत्र मादृपूजा वसाद्धार 
च कृता तत्र शान्त्यथेममेगरनाक्ाय जप्तवा ॥ अत्र जप्तवेति क्ता परत्ययादेशचाद्राक्य- 
गततदनुशब्दाच भराद्धोपक्रपस्यायुप्य्अनरानन्तयेमबगम्यते ॥ अत एव मातृपूजा 

 वसोद्धशिभ्युष्यमे्रनपेभ्योऽनन्तरं पित्रादिभ्यो पातापदादिस्यश्घ्राद्धदानमारभेदिति 
नारायणदत्तो व्याख्यातं ॥ इति ॥ | 

॥ अथाभ्युदयिकश्राद्धविचारः ॥ 
तानिष्टा तु पितरन भाद्धे वेदिकं फिचिदाचरेदिति॥ तानिष्टरतु पिव्रन श्राद्ध 

क्म वैदिकमाचरेदिति॥ अनिष्ठा तु पितृन् श्रद्धे न इर्यात्कपेवेदिकपित्येवमादिभिः। 
श्रातातपमत्स्यपुराणरुदोगपरिरिष्प्यकात्यायनादिवाक्येस्तस्य वेदिककमेमा्ांग- 
त्वावगमाद्रदस्य वेदिककमत्वाच्च ॥ तत्र॒ तावत्कात्यायनधरत्रं ॥ अभ्युदयिके भदः 
क्षिणएुपचारः पू्वान्हे पित्रयमेतरवभ जप ऋजवो दमां यवेसितिरायेः संपन्नमिति त- 
प्मश्चः सुसेयन्नपिती ते ब्रयुदेधिवदराक्षतमिश्राः पिडा नादीशुखान्पितनावाहयिष्य 

इति पृच्छति नांदीमुखाः पितर प्रीयन्तामित्यक्षययस्थाने नांदीश्चुखान्पितृन्वाचयि- 
ष्य इति पृच्छति वाच्यताभि्युङ्गातो नांदीषखाः पितरः पितामहाः भरपिता 
पहा मातामह प्रपातापह टद्धपपातामहथ प्रीयन्तामिति न स्वधां पयुजित युमान्ना 
शयेदप्रेति ॥ अस्याथेः ॥ आभ्युदयिक इति ॥ पुत्रजन्म विवाहादिरूपोऽभ्युदयो 
दद्धिस्तस्मिनसति क्रियमाण श्राद्धपाभ्युदयिक्रशब्दे वार्यं ॥ इद्धिश्राद्धकब्दे वाच्यं 
वा ॥ यथाह गाग्येः ॥ अग्न्याधानाभिषेकादाविष्टपृत्च सिया कतो ॥ दद्धि 
भरङ्वीत आश्रमग्रदणे तथा ॥ पुत्रोखत्तिपरतिष्ठसु तन्म नीत्यागबेषने ॥ चूडायां च 
दिवारेषु दृद्धिभाद्ध विधीयत इति ॥ ननु च नांदीयुखं कर्मा चेति संज्ञामेदात्कथ- 
पाभ्युदयिकं इदिश्राद्धमिति तै्ञादयक्तं ॥ उच्यते ॥ नामान्नचौर्गोदानसा- 

 मोपनयपुंसवे ॥ स्नानाभानविवदषु नादीश्राद्धे विधीयत इत्ति कोगाक्षिवाक्यद- 
द्िश्राद्ध एव नांदीमुखमिति सृज्ञामेदकथनं तसयोमविशेषणायथ । तथा च द््- 

 -धसिषटः ॥ पुत्रजन्पविवादादो -दिश्राद्धदादृतं ॥ तत्र॒ नादीषख इति विशेषः 
दहतं ६ति॥ यंतु कर्मागपिति सद्र तदपि दद्धिषपातिदेशेन 'तदूषमवध्तेशा 
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मेदेषीस्यविरोधः ॥ तथा च हेमारौ पारस्करः ॥ निषेककारे सोमे च सीमन्तो 
न्नयने तथा ॥ जञेयं वुघ्वने श्राद्धं कर्मागं ददधिवतछरतमिति ॥ अत्र कर्पागमिति 
नांदीयुखदेवतावत्रसवाहाक्ञष्दपयोग दधिवदरादिमिभ्रषिडवस्वादयो शद्धिभादर्र्मा 
अतिदिश्यन्ते ॥ विदितं च दृद्धिधाद्धे याह्ञवर्क्यादि स्मृतिषु ॥ एवं प्रदक्षिणा 

ठो इद्धो नांदीभुखान् पिवन् यजनेतेव्यादिभिर्ववनैः ॥ दृद्धिश्राद्धं च इउदवसि- 
छादि मिदेचिति ॥ पुत्रनन्पविवाहादौ इद्िश्राद्धयुदराहरमिति॥ अत्राभ्युदयिकश्राध्य- 
विशेषे ध्धिश्राध्यशब्द्ः परिभाष्यते ॥ आदिकब्देन गरमाधानपुंसबनसीमन्तोन्न- 
यनग्यतिरिक्तानामन्नमाशनचूडाकरणादिसंस्कारकमेणां ग्रहणम् ॥ गर्मायानादि 
संरकार्रयागभूताभ्युदयिकस्य कर्मागरन्देनाभिधानात् ॥ एतच इष्थिध्राध्या- 
दिन्नं कर्माणि ॥ दृष्थिवदिति पारस्करवाक्येऽतिदेश्षदश्षनात्॥ भेदे हतिदेश्षो भवति 
अत्र निषेकादिग्रहणमाधानादुपरक्षणायथपिति पारिजातादय; ॥ सोपश्दस्तेषा- 
एपलक्षणाथे ईति मदनरत्नादयः ॥ अन्येतु निपिकादिशन्दानायुपरक्षणाथवा- 
मन्याय्यां मन्यमाना निषेकादिगिभितेष्येव कर्माग्राष्यसेजञेत्याहुः॥ इदमेव युक्ततरम्॥ 
तत्राभ्युदयिके शरद्धे परदक्षिणोपचारः॥ उपचरण्ुपचारः अलष्ठानं करणमिति या- 
बत् ॥ तेनात्र सवेमलुष्ठानै भदक्षिणं भवतीत्यर्थः॥ अत्र प्रदक्षिणग्रहणं कर्मैकननिषठ- 
सकठ्देवधरमोपठक्षणाय ॥ ततश्च प्ाकूसंस्थस्वोदकफूसंस्थत्वोपवीतित्वाङ्छुसतवो- 
ददुखस्वदक्षिणजानुनि पाते स्वदेव्तीयैवखादिदैवधमेः इृरंस्नोज भवति ॥ यथाहं 
हेमा्रो शातातपः ॥ कत्तव्य चाभ्युदयिकश्राद्धमभ्युदयाथिना ॥ सव्येन चोपवीतेन 
रजदभेथ धीमता ॥ पितणां रूपमास्थाय देवा अन्तं समम्तुते ॥ तस्मा्सव्येन दा- 
तव्ये ृद्धिश्राद्धे तु नित्यश्च; ॥ यथेवोपचरेदेवांस्तथा द्धौ पित्ननपीति ॥ छंदोग- 
परिशिष्टे कात्यायनोऽपि ॥ दक्षिण परतयेज्जान देवान्परिचेरन सद्ा ॥ पातयेदि- 
तरत् जालं पितुन्परिचरन्नपि ॥ निपातो नहि सव्यस्य जायुनो विधते कचित् + 

सदा परिचरेद्धक्तया पितिनप्यत्र देववदिति ॥ अग्रैके पाङ्यलस्य कतैरदक् संस्यि- 
तायां विधानसामभ्यसरादक्षिण्यपपास्येदिस्याष्टुः ॥ तत्रापि पादक्िण्यमेवेस्युदङ्पु- 

खस्येकफनृसखपित्यन्ये ॥ एतर्च मतय श्राद्धकाशिकाकार उपन्यस्तवान् ॥ अर 
रूम: ॥ मरागमरेष्वथ दर्भेषु आधमात्रय पूववत् ।¡ अपः सिपेन्मूरुदेशेऽवनेनिष्षवेति- 
निस्तिखाः ॥ द्वितीये च तृतीय च पध्यदेश्ना्रदेशयोः ॥ माताप्मभूर्तीस्तु एतेषा- 
मेव वामत इति छंदोगपरिशिष्टे कात्यायनेन पित्रादीनां बापतो मातापदहादीनामब- 
नेजन िदभता प्रद्षिण्यादुग्रहायावनेजनपिई प्योदेक्षिणसंस्थता विषानास!ङ्- 
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भुखस्य कत्तरूदकसंश्थतायां धिधानसापथ्यासादष्षिण्यमपास्वेदिलययुक्तं। उद्ड्पुखो 
वा यजमानः समाहितः ॥ दद्धिभराद्धं घरहु्वीत नान्यवक्लः कदाचनैहि हेपाद्र। पार्क 
डेयपुराणे दद्धिभाद्धशद्रवास्यपिणे पाडूयुवस्वोदङपुखस्वयोर्विकस्पस्य विहित- 
स्वेनोदद्ुखस्येव कतेखगित्यप्ययुक्तमेद । प्रदक्षिणोपचार इत्यनेन वेन्वदैकिकि ये 
धर्मास्ते सर्वेष्यत्र ककैव्या न पित्रयश्राद्धधर्पा इत्युक्तं भवति ॥ विण्वन्देवानुदिश्य 
क्रियमाणं कपे वेन्वदेषिक | अत्र च प्रहुतिवदेव देवे भाद्युलाः पित्रये चीदङ्पुखा 
विप्रा उपवेश्चनीया न पनर्देवधपेतेन सर्वेपि पराङ्घुखाः ॥ तदाद छंरोगपरिशिष्ट 
कात्यायनः ॥ प्रातराधैत्रितान्विप्रान्युग्मानुभयतस्तथा ॥ उषवेरय दुशान् दधात् 
कूजुनेव हि पाणिनेति ॥ अत्र प्रातः साद्धः पथपघटिकात्रयवाचीति नारायणदृत्ति- 
त् ॥ अपरे त॒ सद्धं प्रहरास्मककार्वचनः धातः शद्बः ॥ तदाह गाग्यैः ॥ ख~ 
खाटसपिते भानौ पथपप्रहरः स्परतः। स एवाध्यदसंयुक्तः भातरित्यभिधीयत इति॥ 
अध्यद्धेमपिकाद्धे षाददधधरदर इत्यथै इत्याहुः ॥ अत्रेदं ततं ॥ भातषद्धिनिमित्तस- 
पिति षचनादस्य च पूरवान्दविधिना तुस्याथकलाच गार्ग्ोक्तभातः शद्वाथः भाद 
काङविषयः ॥ नारायणत्तिदुक्तः भातःशद्वायेस्त्वामत्रणकाङुविषयः पाहरा- 
मत्रितानिति भूतकारनिर्देशातर् ॥ उभयतो दैवे प्ये च ॥ तथा पवेणवत् देवे 
प्राड्युखान् पिष्यि चोदद्शुखान् ॥ देमाद्रो भविष्यपुराणे ॥ भाड्ुखाथतुश्यैव 
चतुर उदङ्प्रुखान् ॥ निवेश्य ऋलभिर्दभदधादासनमादरादिति ॥ सवनिव त॒ 
तान्विमान्भाङषुखादुपवेशयेदिति ॥ देमाद्रौ जगलेयोक्तरदैवे पत्ये च ये विमरास्ते 
सर्वेपि प्राद्ुखा उपवेश्षनीया इत्ययमपि पक्षोऽस्ति तथापि डरोगपरिशिषटे का- 
स्यायनेन परहृतिपराप्तस्यापि तब्राद्यणोपवेश्चनस्य पुनविधानासङ्धत्यनुग्रहाच पूर्वोदा- 
हृतपक्ष एव का्यायनादि समत इति वाजषनेयिभिः स एवाश्रयणीयः ॥ परं 
स्वेतावान्विरोषः ॥ अत्र प्रदक्षिणोपचारता विधानात्तश्नुग्रदाय बाह्यणर्पक्तिनिवेश्ञः 
परागुपक्रमः पश्चादप्वगे एव विधेय इति॥ अत्र ककि द्नियमोमिहित आश्लायन- 
गृहयपरिशिष्टे ॥ आभ्युद्यिकै युग्पा ब्राह्मणा अमला दर्भाः; प्राङ्घरुखेभ्य उद इ- 
खो दथादुदङपएखेभ्यो वा परङ््ुखो द्रो दर्मो पक्ति इति ॥ अत्र भाङ्सखेभ्य 
उदङ्णुखो दयादुदद्यखेभ्यो वा परङ्ध्खो ह्न दमो पकरि इति ॥ अत्र पाङ्पु- 
खेभ्य उदङ्घ्रुखो दथादिप्युदङ्श्खता नियमः । उदङ्श्ुखेभ्यो वा प्राङ्पुख इत्य 
नेन भाङ्पुखत्रोदङ्पुखल्योर्विंकससप उक्तः ॥ अतएव हेमाद्रौ मार्कंडयपुराणे ॥ 
उदङ्पुखः पराङ्गुखो वा यजपानः; समाहितः ॥ दद्धिभरादं प्रङुरबीत नान्यवक्त्रः 
कदाचनेति ॥ भत्र रडिभाद्धशद्बाय्यं पितृपाषेण पातामदहपावेणं चेति पवेणद्रथ 

पु 
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मेव नतु वैश्वदेविक ॥ ठदधिश्रादधोहेशेन वे्वदेविकधर्माणामेव विपेयलात् ॥ पू- 
वान्हे ॥ पूसत्ाद्िमक्तिव्यत्ययेन द्वितीयान्तमाभ्युदयिकपदमनाजुवेते ॥ तत्थ 
पूरवान्हे आभ्युद्यिकं विधेयपित्ययेः ॥ ्रद्तैरपरानदे परा्तपप्येतःर्वान्े परिधीयते ॥ 
भङ्तो ठु पिढपितरयज्तवदुपचार इति वचनादपरान्ध्या्षिः ॥ अत आभ्युदयिकं षू- 
वान्दे कतेभ्यं ॥ अत्र पूवान्हत्ेधा विमक्तस्यान्दः पथमो मागः ॥ परन्दो मै दै. 
वानां मध्यं दिनो मनुम्यामाप्प्रान्हः पितृणापित्यथवादे पूर्वान्दपध्यान्दापरन्हानें 
याणां दिवसभागानामभिधानात् ॥ अत एष छदोगपरिरिषटे कात्यायनः ॥ वि- 
डान्वादायकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते ॥ वासरस्य वतीये नातिसंध्यासमीपएत 
इति त्रेधाविभागमाह ॥ विभागस्तु समो त्ेयः सम॑ स्यादश्चरतसखादिति न्यायात् ॥ 
यभ्याधेयाभ्युदयिके तु रेषो गाल्वेनामिदहितः ॥ पवणं चापशन्े तु दृदधिश्रादं 
तथासिकरमिति ॥ आभ्िकपग्याधेयनिपित्तपाभ्युदपिकमपरान्हे इर्यादिखः ॥ इं 
चाधानपूेदिने बौधायनोक्तं नान्दीश्राष्यविषयं ॥ अपस्तवसूत्रानुस्ारिणां यतस- 
भारस्पशत्तरं भाष्यकारादिभिरक्तं तपृषोत्तरपदयिर्िवध्यक्रमत्वानन पृथकारपयेक्षत 
इति न तद्विषयं ॥ नापि करारयायनव्रिषयं ॥ विहितो शद्यापेयोपक्रमो दिवाश्चना- 
सपू्माचार्येण ॥ दिवाश्चने चाष्टषाविभक्तस्यान्हः प॑चमभामे दक्षादिभिः सयते ॥ 
नहि वेधा विभक्ते द्रया विभक्तेवाऽपरान्दे अभ्युदयिक्षाष्टानपू वकं क्रियपाणोग्न्या- 
धेयोपक्रमो दिषाश्चनक्राखाप्पू्ं से परवति ॥ पुप्रजन्पादो तु तत्काल एव न पुनस्तत्र 
पुवारदनियपः ॥ यथाह छोगाक्निः ॥ नियतेषु निपितषु प्राति निमित्तं तेषा- 
पनियतस्वे तु तदानन्तयमिष्यत इति ॥ यचप्याभ्युदयिके परदक्षिण्ुपचारं इत्यत्र 
भदक्षिणग्रहणस्व सककदेवधमोंपलश्नणार्थेखेन व्याकृतलवात्तेनैव सूत्रेण पूप्रनदिभाप्तः 
पुनः पूर्वानहे इति सूत्रमनयेकमिव माति तथापि यथेवोपरेदवास्तथा ठध्यो पि 
नपीति शातातपेन ॥ सदा परिचरेदल्या पितनप्यत्र देववदिंति कात्यायनेन च 
पितृणां देववदुपचरणपानस्येवारिष्वासकृतेरपरान्हे विहितलार्दगपरधानयोग्रैक 
कारत्वेन तच्छेषभूते दषे कपेण्यपि अपरान्हस्यैव सत्वाननाभ्युद्यिके प्रदक्षिणुप- 
चार् इति सूत्रस्थप्रदक्षिणग्रहणस्य सकख्दैवधमोंपरक्षणायस्येनेह पूर्वान्हमाप्तिः ॥ 
फिन्त्वपरान्द एव पङृतितःप्राप्नोति ॥ अत आभ्युदयिकस्य पान्हे विधाना 
ु्ान्हे इति सत्रं वक्तव्यमेेत्यम् ॥ इति ॥ 

॥ अथ मातश्राद्धदिवस्षविचारः॥ 
यत्त॒ पारश्राध्य पूर्वः कपानि त॒ पैतृकं ।॥ माताम चोत्तरेण धाध्ध- 

त्रयं स्मृतमिति ॥ पूर्वान्ह पादकं भ्राध्ये पध्यान्हि पैतृकं तथा ॥ ततो पातापहाना 
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च हृदधौ शभाद्धत्रयै स्मृतपित्यादि रेमाष्ट दाहतैगाम्शातातपादिस्मृतिवाक्यैराभ्यं 
द्यि श्राद्मेतकपात्रादिश्राध्यस्येकरेकदिनसाध्यस्वािनत्रेयसाध्यपसंभवे पूर्वन्हादि 
फाटव्रयसाध्यस्वेनकदिनसाध्यञुक्तं तदन्यश्चाखा त्रिषये वाजप्तनेयिनां तु एकब- 
चननिदशादेकरस्मिन् पूर्बान्दे आभ्युदयिक कायित्ययकात्पूवान्द् इति सूत्रादाभ्यु- 
द् यिकश्राध्धस्यकपूवरन्दकारस्ताध्यतावगपात् ॥ यदित पत्रादि त्रीणि श्राद्धानि 
मृ्रकृता उक्तानि स्युस्तदा तेषां दीनत्रय साध्यतापूद्रान्दादिकारत्रयसाध्यता बा 
स्यात् ॥ न च स्रचह्रता वरीणि श्राध्धान्भुक्तानि ॥ कितु ॥ पितृमातामहपा्ैण 
द्रयात्पकफं श्राध्द्रयमेबोक्तं ॥ अपि च माचादिभ्राद्धानां कारमेदाल्मयोगमेदो भवि 
प्यति ॥ सूत्रकारस्तु दयोः धाध्योः प्रयोगेकसे दशयति ॥ नादीष्खाः पितरः 
पिताप्रहाः प्रपितामहा प्राताप्रह प्रमातापह् ध्धपपातमदहयध प्रीयन्तापिति ॥ एत- 
घ परकृतिपराप्तसह पयोग एवोपपद्यते भरगप्रेप्वथ दमेषु जावपा्फय पूतैवत् ।॥ अ- 
पः क्षिपेन्मूरदैशेऽवने निक्वेति पात्रतः ॥ द्वितीयं च ततीयं च पध्यदेश्चाग्रदेश्चयो ॥ 
परातापहुमभृतीस्तु एतेषामेव वामत इति रसदोगपरिशिटे कात्यायनेन निःसंदिग्ध स- 
ह् प्रयोगो दरतः । आरं पितरं द्वितीयं पितामहं ॥ नहि भयोगभेदे पित्रादीनां 
षामतो पातामदहदौोनापवनेज संभवति ॥ यद्यपि अकामे भिन्नकफारानां नांदीग्रा- 
षत्रये धुधः ॥ परध पहवीत पर्वान्हि मातृपृवेफपिति दद्धपतुवचनं तदपि शाखा- 
न्तररिपयं ॥ यत्रहि पात्रादिभ्राद्धचयविपिः कारत्रयेऽस्ति ततरेवानुफस्पतया का- 
लेकस्येन विधिघ्रक्तः ॥ नदि का्यायनसतादो काटचये पा्रादिश्राध्यत्रयरिपि 
रस्ति ॥ तस्पाद्रानसनेयिभिरेकस्मिन्प्बान्हि एतैकपयोगं पवैणदयासकमाभ्युद- 
विषः भराध्पमनुष्टेयपिति स्व्रू्।नुरूपं | पिच्यमत्रवज जपः ॥ पित्रयपत्रा अश्चन्मु- 
जपेदियत्रोक्ता उदरीरितामबर इत्याद्यस्तान्वनेयित्वा जपः कत्तेव्य इत्यथः ॥ 
पित्यपरजग्रहण मधुमती पि सदितयोरुपरक्षणाय॥ तथा च भराध्यकारिकायां 
पनुकाल्यायनो ॥ मधुव्वाता जपस्थाने हुर्यात्त् परयत्नतः ॥ उपास्म॑गापतेत्यादि 
कचःपंचजपेत्तथा ॥ इई च मधुमती जपस्थाने उपास्मं गायता नर् इति पैचर्चा ज- 
परिपा क्रक क्राखिविपयं ॥ पुत्राता ऋतायत इति ऋचः स्थाने उपास्मे गाय- 
सेनि पंचमधरपतीः भ्रावयेदक्षन्नपीपदन्तेति च पष्ठीपरिलयान्वरायनोक्तंः ॥ पधुपती 
नां जपस्थानि पंत्रान्तरजपत्रिधानाेव पर्ुपतीनपो निपिद्ध एव ॥ अय च परघुमती 
जपो भोजनोत्तरकालीनः ॥ राक् मोजनान्पघुमतीजपस्याविघानात् ॥ यस्तु पु 

न्विति जपस्तच परिजपोऽङ्बितुमिच्छतां व्याहुत्पनन्तरं सोजपपप्वरिभित इति 
छंटोगपरि शि मोजनासोकाटीनो मधरुप्चजपनिपेधः स छदोगपरः ॥ कात्याय- 
नीयेश्राद्धकस्पे मधुम॑चमपस्य मीजनात् पाक् प्रकृतो विधानाभावात्॥ ततश्च भोजनौ 
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तरकाडविष्ितो पधुर्मजरजपो भवलयेव। पू्वकारे निपेधादिदयुक्तं नारायणष्ट्ो दानः 
फाडे मदनरत्ने च ॥ छंदोगपरिरिष्टे कात्यायनः ॥ मचाश्चन्पजपेचन् कदाविसित- 
संहितां ॥ अन्य एव जपः कायेः सोपसामादिकः शुभ इति। अर सुराबन्तमित्या- 
दयो मैत्राः पिवरसहिताशब्देनाभिधीयन्ते॥ सुरावन्तादिकां सर्व जपे पितसषिता- 
मिति श्राद्धकारिकाकारोदाहूतवचनात् ।॥ अज्र जपस्वाविरोषादायन्तु न इत्यादीना 
मपि प्रतिषेध इति केचित् ॥ तदुक्त ॥ अश्न्सुत्राह्मणेषु विहितस्य पित्यप्रजनप- 
स्य पित्रयमत्रवज जप इत्यनेन भतिषिध्यसवेनाल्येषां परतिषेधाभावादायन्तु न इ. 
स्यादि नपस्यावाहनाथेलाच ॥ ककोपाध्याया अप्येवपाहुः ॥ रेमाद्रिप्याह ॥ 
अन्न जप्यशद्वाद्यो यजानेषु द्विनेषु पित््गकाणां मैनाणां जपः स एव प्रति- 
पिष्यते नतु पदाथावुष्ठानकरणीभूतानामपि ॥ अत एवाह जातृकण्यः ॥ पितृक्ि- 
गेन मैत्रेण यत्कमे मुनिभिः स्एतै ॥ तेनेव तष्धिधातव्यमत्रणङ्कतं यत इति ॥ 

अथ ऋहंनवो दभाः ॥ अत्रापरा ऋनगमे (सराः) द्मां मवन्ति न ह्णा 
इत्यथैः ॥ दर्भाणाममूटत्वविशेषणयुक्तमाश्वलायनश्तरे ॥ आभ्युदयिक युग्मा त्रा 
हणा अमूढा द्मां इति ॥ ननु चाभ्युदयिकै भ्रदक्षिणयुपचार इत्यत्र पदक्षिणगरह- 
णस्य सकठदेवधर्मोपलक्षणायेतात्तलङ्ृतो च देवे कर्मणि ऋजुदर्भाणामेव विदितवा- 
दिह् ऋनवो दर्भाः प्रस्ना एव ॥ किमथमेतत्सूत्र ॥ उच्यते ॥ कुशस्थाने च दूर्वाः 
स्ुरमगरस्यामिषटदधये इति देमा्रो ब्रह्मांडपुराणे दुर्वाया उपदिष्टखेनातिदिष्टानागर- 
लुदभागां बाधो माभूदिष्येतदयथं एवे च दूर्वाया ऋजुदभतरिकसपः ॥ सोपि मंगला- 
सकविवाहाद्यारंभे कियमाणदध्धिश्राध्ये हुशस्थाने दु्वादिषियैज्ञायारमे तु क्रिय 
माणेऽपरूलऋजुदभेविधिरि्येवं व्यस्थित इत्युक्तं स्पृतिकोस्त॒मे ॥ केचित्त येषा 
कात्यायनादीनां सतरऽपूलकरजुदभविधिरस्ति तेषाममूलदजदमेविधिथेषां नास्स्यमू- 
रकजदभेविधि्तेषां दूर्ाविधिरिति व्यवस्था ॥ पुराणस्य स्॑शाखासाधारण्येन 
सरवासरति परह्ततवेन यान्मतिलुदभेविधिः प्हृतस्तदितरान्परति दु्वाधियिः साव- 
काशतवास्सुत्रस्य चासाधारण्येन निरवकाश्सादिप्याहूः ॥ इति ॥ 

^ अथं यवैस्तिछाथेः "अथः प्रयोजनफार्थमिति यावत् ॥ यसतिला्थैः स 
स्वो यवेनिबेत्तितव्य इत्यथैः ॥ हेमाद्रौ पदमपुराणे ॥ तिला्स्त॒ यवैः कायः स््ये- 
मेवानुपूषशषः ॥ मंगखानि च सर्वाणि वाचयेद् दिजघुगवानिति ॥ तत्रेव विष्णुधर्मा 
तरेऽपि ॥ दृद्धिभ्राद्धेषु कतव्यास्तिटस्थाने यवास्तथेति ॥ तदन द्रव्यामिधायक- 
खात्तनध॑त्रो यवो षीति यथाथमूहितन्यः ॥ मंतोहशाश्वछायनघत्रे भरितः ॥ यथो. 
ति सोमदे्त्यो गोसपो देवनिमितः ॥ मयरनमद्धिः भक्तः पृष्टया नादीपुखान्पितन् 
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ठोकान्पीणारि नःस्वाहिति ॥ अन्यत्राष्युक्तं ।॥ तिशोसीति पदस्थाने यवोसीति पदं 
वदेत् ॥ स्वधयेति पदस्थाने पुष्टयै वदेदिह ॥ पितृनिति पदासु वदेन्नादी- 
युखानिति ॥ ननु चाभ्युदयिके पदक्षिणयुपचार इत्यत्र परदक्षिगग्रहणस्य सकर्दैव- 
धर्पोपरक्षणाथेखालखष्तो च हवि कथमि यतैरन्वकीर्याथ भाजने सपचिच्रके ॥ 
शन्नो दैव्या पयः क्षिप्ठा यवोसीति यवास्तथेति याज्ञवखयेन यव विधानारैवधमे- 
तेन भरपियेतैस्तिछाये इति दतरानयैक्यमिति चेत्॥ अत्र घरुपः॥ प्तौ दैवे कमेण्यपि 
अवकीरणादितिङ्रेव यथा स्यादिति धोतयितं यैस्तिखाथ इति सप्र। न चयते 
रन्वकीरयेति याज्ञवसयोक्तर्दैवकमेण्यप्यवकीरणादियवैरेव स्यादिति वाच्यं ॥ यदि 
हयवकीरणादिसाधनत्वं यवानां सुत्रहृवोऽमीष्टे स्यात्तदा यपैरन्वकीरयेति याज्ञबर्यो- 
क्तिवयवानादायो कारं दृस्वेति वसिष्टोक्तिवच सूत्रृताप्यमिहितं स्याद् ॥ नचत- 
थाभिहितं ॥ तस्मान्न यवानां तस्साधनत्वं ॥ अन्यथा प्रदक्षिणग्रहणस्य सकटदेव- 
धर्पोपठक्षणार्थवेनेहापि तत एव यव प्रपनेथवैसितिछाभे इति सूत्रस्य वेयथ्येमेव भरस- 
व्येत ॥ अत एव प्रकृतौ दैवे कमण्यपि प्रकरणानुग्रदाद्वकीरणादि तिरेरेवाभिरहि 
कर्कोपाध्यायेरित्यलम् ॥ 

‹ अथाधेदाने विषः "*-छदोगपरिशिष्टे कात्यायनः ।॥ व्येषठोत्तरकरान्यु- 
प्राकर ग्राग्रपवित्रकरान् ॥ नरताधः संपदातव्यो नेकेकस्यात्र दीयत इति ॥ युग्मान् 
पफित्यब्राह्यणान् स्येष्ठोत्तरकरान् उयेष्ठस्य प्रथमोपवेहितस्य कर उपरि येषाते॥ तथा 
करम्रे पवित्रा येषति कराप्राप्रपवित्रकाः॥ तांस्तधाषिधान् कृखाऽघो दातव्य दृत्यः 
थः ॥ इदं च ठंदोगविषयं ॥ तत्परिशिष्ठग तत्वादिति स्परतिर्नावरीकारः ॥ तेना- 

स्य पते परकृतिवदेवाधहाने न विह कथिद्विशेषः।! अन्ये मदनरत्नदोहूपडतिकार- 

दयस्तु अधेदाने विशेषविधेर्वाजसनेऽपि शाखासाधारणं मन्यन्ते ॥ अत्र च 

रोषं प्ङृतिवदिस्यतिदेशेन भाप्ठाऽध पात्रस्य न्ुग्जता भवध्येव ॥ भाध्यकािका- 
कारस्तु यपप्तव्यं फिियमेत्रा वामजासुनि पातनं ॥ न्थुब्जपात्र न करेय चध्थि- 

श्रध्येषु सषेदेतीन्वरवाक्यान्नयिधयपित्याह ॥ तद्टिरोषवाक्यानवरो कननि्बधन- 
पिद्युपेक्षणीयै ॥ तथाहि दसा पिडान्न वीत यिडिपात्रपधोभ्ुखपिति दष्थवति-. 
टेन पिडपात्रसयुम्जत।निषेधादेकशरुतिपूखकस्यना काथवे नेष्वर्ाक्यस्य तद्विः 
पयत्वेनायेपातन्युन्नतानिषेधे प्रमाणाभावात् ॥ अत एव मदनरत्ने दानकाटि 
तुखादानजछाशयोत्पर्गोगतयाऽमिदिते उद्विश्राद्नपयोगे देोदूमिश्रपद्रतो वेदांगराय- 
पद्रतो च न्युभ्ज पात्र कत्तव्पपितयुक्तं ॥ अर्य॑च पिडपात्रन्ुग्नकरणप्रतिषेधःकछ- 
दोगपरः खशाखीयप्तिपयोगे तद्विवानामावात् ॥ निषेधस्य भरा्नपूवेकलाच् 
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यद्विषयिणी भातसतद्विषयताया एष वकत युक्तता ॥ अत्र दृद्धिभाध्ये गुडधूषः 
कव्यः ॥ तदुक्तं भ्राद्धकारिकायां ॥ गुटधूषः प्रयत्नेन पुष्पाण्येवात्र यानि चेति 
अत्राम्रोकरणहोमः पृषद्ाज्याभिवारितोदनेन कायः ॥ पृषदाज्यमिश्रजोदनो हविः 
सपेत्र तस्य द्रे द आहुती जुहुयादिति बहटच परिरिष्टान् ॥ दधिमिश्रमाञ्ये पृषदाज्यं॥ 
सयेतरेत्यग्नोकरण विप्रभोजन विकिरणपिडदानेषु ॥ द दरे इति वीप्सा बहृष्टच षि- 
पयाः ॥ अतोपनयनादिसुततेस्कारशेषभूते इृद्धिधाध्येऽ्परोकरणहोमो नातेष्टयधि- 
फरणन्यायेन पितुरभिपस्वे्नावेव कायोऽमन्यभवे तु पाणाविति ॥ यत्त पंचसु ब- 
हिः शाङायां विवाहे चूडाकरण उपनयने केशान्ते सीमन्तोन्नयन इति पारस्कर 
ण ॥ नखेभ्नावन्यहयेपः स्यान्पुत्वेकां समिदाहुतिः ॥ स्वगमसच्ियार्थोश्च याव- 
न्नापतौ परजायते ॥ अपरस्तु नापघेयादौ हमे सवैर छोकिकः ॥ नरि पितरा सपा- 
नीतः प्रस्य भवति कचिदिति छंदोगपरििषटे कात्यायनेन च रोकिकाभिविधानं 
तस्मधानभूतसंस्कार कमेदिषयपित्युक्तं गंगाधरपद्वतौ ॥ युक्ततरमियैतत् ॥ यतो 
गर्भाधानादि संस्कतं पिता श्रष्ठतमः स्मृत इति ॥ ततस्तु नाप क्र्वा पितैव दश 
मेहनीति ॥ पिता कुर्यादन्यो वा इटदद्ध इति ॥ पितिवोपनयेसपुत्रं तदमषे पितुः 
पितेति ॥ पुत्रानुत्पाद्य सस्छयादि्यादिभिः स्मृत्यन्तर विष्णुपुराणरंखस्त्या्ट 
वाक्यैः सुत॑स्काराणां पित्रधिकारीकस्ावगमादभनिपादधीतेस्यार्मनेपदश्रवणादा- 
सगामिक्रियाफलकानामेव कमणां स्वादितेभरो तिधानादुपनयनादिनां च ते- 
पापन्यगापित्रियाफएङकखात्तेषु स्पाहिताम्नेः प्राप्त्यभावेपि जातेष्टन्यापेन तस्मि- 
भ्रति पंचसु बहिः शाखायापरित्यादिना अश्चिस्तु नापपेयादौ होमे सरषैत्र रोकिक 
हरयादिना च रोक्षिकोऽप्िमिधीयते ॥ ए च सति सुतसंप्कारागभूते ददिश्राध्ये 
रोफिकापिविष्यमावाजातिष्टिन्यायपराप्नः स्वादिताप्रिरेव भवतीति इधीभिविमाव- 
नीयं ॥ यखान्वरायनग्रह्यपरिरिष्टे ॥ अन्वष्टश्यं पूर्वेदयमासि मास्यथ प्रेण ॥ 
काम्यपभ्युदयेष्टम्यामेकोरदिष्ं तथा ॥ चतुरष्वायिषु प्ताग्नीनां चनो होमो बिधी- 
यते ॥ पित्यत्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुश्मपिति ॥ अष्टकाना्रुपरितना नव- 
भ्योऽनष्टकास्तनिपित्तश्राद्रपनवष्टश्यं ॥ अष्टकापू्वदिनरूपासु सप्तमीषु क्रियमाणं 
राध्यं पूरु; ॥ मासि मासीति यस्यां कस्यां वित्तियो प्रतिङ्कन्णप्ष क्रियमाणं 
शराथ्यं ॥ अपावास्या निपित्तकं श्राध्यं पावें ॥ पुत्रादिक्रामनया क्रियमाणं 
काम्यं ॥ अभ्युदये पुत्रजन्पमवरिषाहादो क्रियमाणे ॥ अषटकासज्ञकायापष्म्यां क्रिय- 
माणं ॥ ॒ ख्यंकोद्ठिनो करणापावारतविदीकरणस्यैको िष्पाभ्रणोभयासकलादे - 
को दिष्शद्धेन ठक्षणया सपिडीकरणमेरोच्यते ॥ तत्रायेषु चतु श्राष्पेषु साम्ने. 
रप्रवेव होपः॥ इतरेषु चदष॥ श्रद्धिष्वश्िमतोपि पाणो शेम इत्याभ्युदयिकथाद्धेऽभि- 
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| `  ॥ अथ स्वकीयदाखाश्रयविचारः ॥ 

` स्वशालश्रयधुष्छश्य परश्ाखाश्रयं तु यः ॥ कङुमिच्छति दुर्मेधा पोषे त- 
तस्य चेष्टितं ॥ यत्राम्नातं स्वशाखायां परोक्तमषिरोधि यत् ॥ दिदरद्धिस्तदनुष्टेय- 
मशरिहोत्रादिकमािरुद्सादषठीयते यद्रा॥ खक्षालोक्तस्यांकाक्षा पूरकसेन सखरूपतो 
बा यदविरोधि ॥ यथा मलुनोक्तस्य मेखलामजिनं दंडष्पवीतं कम॑ ॥ अप्तु ` 
प्रास्य विनष्टानि शृही न्यनि मंतरवदित्यस्य प॑नाकाक्षापूरकं ्ान्तरे मत्राभिधानं 
तद्पेहैः कततैव्यमेब॥ पौराणिकादि तु साधारणलान्न पारक्यमिति तदपि खक्नासो- 
्तादधिकमनुष्ेयमेव ॥ यथा देवतास्य इति म॑त्रनपादि ॥ यतत गृधपरिशिषटं ॥ बह 
सपं बा ख््यक्तं यस्य कमं भकीतित। तस्य तावति शाश्च छते स्मः कृतो भवे- 
दिति तत्साधारणानां परोक्तानां च नक्ह्यकमतुषठानमिसयेषं पर नत स्वश्योक्तमा- 
त्मेषानुष्ेयमिति ॥ अन्यथा गरयाुक्तानां साधारणानाघुपदेशानक्यापततः क्राखा- 
न्तराधिकरणविरोधाच॥ तत्रैव ॥ प्टतमन्यथा र्यादि मोकहात्कथंचन ॥ यतस्तद्- 
न्यथा भूपे तत एव समाप्येदिति ॥ भ्त . पार्यं करमान्ययाक्रमान्यसेन कुरयाकत् 
यस्मात्पदारथाद्रभ्य यकछर्माम्यथा जातं तत एवारभ्य पुनेधोक्तपकारेण इर्यात्.॥ 
यथा गेवो्सी गेधदानयोः कमान्यलेनाबुष्ठाने अन्यथाकरणकारे ज्ञातयोस्तत ए- 
षारभ्य पुनरलुष्ठानं ॥ तत्रैव ॥ समापने यदि नानीयानयैतद्यथाक्कतं ॥ तावदेष 
एुनः इयानना्त्तिः स्कमेण इति सप्रति अन्यथा कृते अन्यथाकरणह्ताने सति 
यलदाथान्यथाकरणे जाते तमेव यथोक्तपफारेण पुनः इर्यानन तत आरभ्य सर्य 
कमकांडं ॥ एतच पुनरवुषठानपविरमे सुकरे च कर्यं ॥ यत्र तु वररवो ह- 
ष्करघं वा तत्र विष्णुरपरणमेव नाततिः ॥ यथाऽङतोसर्गस्यान्नस्य ब्ाह्यसीमौजते 

परुनरन्ान्तरोपादानेनोस्ं ॥ अन्यथा ब्राह्मगोपरोहस्ववाधापत्तशत्युक्तं ना. 
रायणहत्तो ॥ प्रधानस्याक्रिया यत्र सांगं तत् क्रियते पुनः ॥ तदगस्याक्रियायां त॒ नाहततिनेच तत् क्रियेति ॥ यत्र भरधानस्य कमणो दानादैरकरणघु्समीश् तदेगभूतः 
कृतस्ततषुनरगावुष्ठानसहितं कते्यं ॥ अगमत्रस्य तूतसगस्याकरणे कतस्य पधानस्य 
नाषृत्तिः।। नापि तावदेगमात्रकरणं।। किन्तु त्समाधानाध। अङ्गानाचहि वा मोहास- स्यवेताध्वरेषु यत्॥ स्मरणादेव तद्िष्णोः संपूण स्यादिति श्रतिरिति । यात्तव्वयोत्तं भायधित्तमचुष्ठय ॥ एवं समाप्ते प्रयोगे अकरणङानेप्येतदैव समाधान ॥ अन्येतु तदगस्य सागमधानांगस्य चोपवीतित्वादैरकरणेन सागपरधानस्यष्ततिः) नाप्युपवीति- 
तवादे; करण॥ किन्तु तत्सपाधाना्थं बि्णुस्पएणमेष प्रायथित्तमि्याहुः।॥भी्चेभोश- 
रणद्दमाधाय हद््या्ुने ॥ उद्धवस्य तन्जेन काशिपुरनिवापिना।।१॥ पीमतानन्त. 
देवेन परिभाषा निरूपितागुरवस्तेन तुषयन्तु िहंसश्च तथा परयि।र२॥इति परिभाषा॥ 
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दाच्च नियमं विना॥ वूयाच्ेषु संपन्न दृद्धिशरादधे समाहित इति देमाघनौ चतुरविशति- 
मतोक्तेः ॥ सर्वजातीयसिद्धमन्नमेकपात्र सण्रुदधुस्य विकिरं इयादित्यथकात् सुसेपन्नं 
च ते ब्रूयुः सवैतिद्धं ततः क्षिपेदिति देपा्रौ बह्मएुराणाच्च । छंदोगपरिशिष्टे का- 
त्यायनेन विकरणे विशेषामिधानाच ॥ तथाहि ॥ यस्तस्य परकसेन्नस्य तिखबय . 
पवत्तथा ॥ उच्छिष्टसंनिधो सोत्र ठप्तेषु विपरीतक इति ॥ पाणे उच्छ्ितन्निधौ 
िरदृपत्यनन्तरं यद्ननव्रिकिरणं तिष्ठति तदिह विपरीतं तप्तः पूवं कार्यं ॥ तथा 
तिख्वमक्रो्र यवयुक्तः स्यात्तथा काय इत्यर्थः ॥ यन्त॒ धर्ेदोपवचने तदस्यां 
शाखायां विकिरणनिषेधोसित तद्विषयं ॥ वस्तुतस्तु धकैष शीपवचने कात्यायनोऽरः 
वोदितयुकतेः कात्यायनसू्रपरिशिष्टादि विष्द्रतराचनिनूरं ॥ इति ॥ 

॥ अथ सपिडकनान्दीश्नाद्धविचारः ॥ 
दधिवद्राक्षतमिश्राः पिडा: ॥ अक्षता यवाः ॥ मिभणे मित्रः॥ दध्यादिभि- 

मिभितोदनेन पिडा अत्र देया इत्यथैः ( शार्यन्ने दधिपध्वक्तमिति ब्रह्मपुराणवच- 
नात् ) बहुव्रीदुपटन्धेः ॥ छंदोगपरिशिष्े कात्यायनोपि ॥ स्ैसाद्धुू्य व्यं 
ननेरपसिचय च ( सवैस्मासमङ़ृतत्वासस्तोकस्तोकशः पत्रे समादाय ग्यजनेधृतमधु- 
दुग्वादिभिरास्तिच्य ) संयोज्य यक्कङैन्यु (बदरोफल) यिभिः पाङ्युखस्तत इि॥ 
अते पकषम्तायाः परङ्युखतायाः भराङ्पुख इत्ययपलुवादो न पुनरदङ्पुखतायाः 
परिसर्या ॥ अत एव हेमद्रो प्व पुराणे ॥ प्ररक्षिणोपचरेण व्ध्यक्षतफलोदकेः ॥ 
भा्शखोदङ्घखो वापि पदचाह्दरेधुतानिति ॥ विडानिति शेषः ॥ अत्र विदाने 
बहिः शालायां काथ॥ यथाह रेमद्रौ दृटञातातपः॥ परद्ात्मङ्खः पिडान्दष्यो 
नाम्ना सवाद इति ॥ स शराद्कततां ॥ बाह्यतो भोननसालाया वरितूच्छिष्टसपीष 
स्यथः ॥ अत्र दक्षिणासंस्थमेष रे्ठाकरणमवनेजनवपिडदानादिकार्य ॥ आभ्युद्- 
यिके पदक्षिणघरुपचार इत्युक्त स्वात्॥ केचिखपदक्षिणसेप्यस्य देविकित्वादुदकसंस्थ- 
मेवेर्याहुः ॥ तदयुक्तं ॥ आभ्युदयिक परदक्षिणथुपचार इति विरोधात् ॥ नचोदक्- सस्थतायां भपाणष्ठपब्धं ॥ दक्षिणासंस्यतवे च प्रदक्षिणं भमाणमस्ति ॥ तस्मात् 
दक्षिणासंस्थमेव रेलाकरणादि ॥ असुमेवाथमाह छंदोगपरिशिष्टे कात्यायनः ॥ भागपरेष्वय दषु माचमाफैय पवत् ॥ अपःक्िपेनमूर्देशेऽवनेनिष््वेति पात्रतः ॥ 
द्वितीयं च दतीं च मध्यदेशाग्रदैशयोः ॥ मातामहमभरतीस्त॒ एतेषामेभ वामत इति॥ 
एतेषा पितरादित्रयाणां वामत इत्यथैः॥ ततर पित्रादीनां ध्येयत्वेन संबोध्यत्वेन च ख- सेुखत्वादक्षिणासंप्यतवेनेष तद्रामता ॥ य्चाश्नाहित्येन पिडानापमवयवाभाबादाप- 
तायां कततृगतोऽयव इष्यत इति ॥ तदसंगतं ॥ एतेषामेव वामत इत्येतच्छब्देन सििदीनां प्राृष्टला्कतपयवसेसेतेषमिति वहुखविरोधाच ॥ तस्मादक्षिणासंस्य- 
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 सतैव तद्रामतासैभवः ॥ नारायणहत्तौ श्राद्धकारिकायां चाप्येष ॥ अत्र केषि- 
सपितामहमारभ्य प्रतिरोमक्रमेण पिडदानादिभयोगमाचरन्ति ॥ तदुक्तं शद्धबसि- 

टेन ॥ नादी विवाहे च भपितामहपुषैकं ॥ वाक्ये सयुचरद्विदानन्यत्र पितषू. 

धकमिति ॥ तन्न ॥ नांदीषुखाः पितरः पितामहा इत्यादिना भगवताचार्यणानु- 
रोमक्रमेरीव विदितत्वात् छदोगसूतरेप्येवं ॥ माता पितामही चैव तथेव प्रपितामही ॥ 

पितयादयन्लयभेव मातुः पित्रादयन्लयः ॥ एते तैवाचेनीयाः स्युः पितरोभ्युदये षि 
नेरि्याशवकायनस्मृतावनुरोपक्रमाभिधानादाण्वछायनानापप्यनुरोमक्रम एवेतिं पा- 

रिजातादयः ॥ यतु हृद्धवासिष्ं तच्छालान्तरबिषयै ॥ आयथवेणानां तु पियत. 
द श्राद्धादौ सकन परतिोमक्रम एव तदृ उक्तोऽस्ति॥ अत्रावनेजनपिडदानादि 
सर्वै कपर देवतीर्थेन र्यात् ॥ तदुक्तं छंदोगपरिशिषटे कात्यायनेन ॥ नत्रापषच्य- 
करणं न पजय ती्थपिष्यते ॥ पा्ाणां पूरणादीनि दैवेनेव हि कारयेदिति ॥ 

आदीनी्यादी शद्वादम्नोरपर्मपिडदानादि यावदेव पिञयं कपे देवेन तीर्थेन इर्या- 

तु ॥ एवकारस्तु नादीगखानां इषीत प्रातः पिोदकाक्रयां ॥ प्राजापस्येनं तीर्थेन 

यचवक्षिचिखजापतेरिति मार्कदेयषुराणोक्तपाजापस्य व्यादत्यथे इसयुक्ते नारायण- 

ठरत्तौ ॥ तैन पार्षडेयोकत प्राजापत्यं तु जाखान्तरपरं ॥ आश्चादिलयमाष्येप्येवं ॥ 

भाङपुखार्ूथय दर्मा वै दयात् क्षीरावनेजनमिति ब्रह्मुराणाद्त्र क्षीरेणावनेजनं क- 

 $व्यमिति भाद्धकाशिका्चत् ॥ तन्न ॥ अपः क्षिषेनूरदेशेऽवनेनिष्वेति निस्तिखा 

इति छंदोगपरिशिष्टे कात्यायनेनाद्धिरेव विदितत्वात् ॥ यतु क्षीरावनेननषििधाय- 

क ब्रहमपराणवचस्तच्छाखान्तरविषयं ॥ नु च निधयो ॥ क्षीरशद्धस्योद्कः 

पर्याये पठितखात् क्षीरशद्ध उदकपरः ॥ एवं च भकृतिवद्छ तरवुषटिता भवतीति 

चेन्न ॥ अवनेननसाधनीभूतानामपामतिदेशेनैव भाप्ततात् क्षीरावनेननविधाय- 

कवाकयैयथयापतेः ॥ यत्त॒ ततपत्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजनेदिति छदोगपरि 

वे कात्यायनेन पुनरबनेजने पिढपालमक्षाखनोदकेनेर "भिहितं तच्छदोगविषयं 

` वाजघनेयिनां ठु अथोदपात्रमादायावनेजयतीति श्तपय्चस्या पुनरवनेजनस्योद्- 
पत्रेगेव विदितत्वात् ॥ अत्र विखफरपरिाणाः पिडा; कायां; ॥ तदाह छ्दो- 

गपरिशिष्टे कात्यायनः ॥ अवनेजनवसिडान्द्वा विखपरमाणकानिति ॥ कचि 

च्यतत अन्नमित्यस्य स्थानेऽयं पिडःस्वारैदयेवं पयोगः कायः ॥ मदछ्ये गया- 

राध्ये इृद्धिभद्धे दशादि ॥ पिढशद्भमयोगः स्यादन्नमत्र प्रकीततयेदिति देम 

लौगाक्िणोक्तरिरयाहुः ॥ तस्न ॥ यतो हमद्रो भ्राद्धकाशिकायां च महालये गया- 

श्रद्ध मेतभरद्धे दकशाहिकि इत्येव पाठदशेनात् ॥। अतो इद्धिभाद्ध इत्ययं पगोऽ्त्ु- 
: 
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रव॥ न धच भहालयादौ पुंडिगेन श्रद्धनिर्दरेन विढदानविथानादसयितत 
इति नपुसकटिगरनिरदेशाच श्रुतिषिरोधः हक्य; ॥ एतदित्यतेन निप््यमानिड- 
निदशात् ॥ भरविश्य पिदीङ्व्यप्य पडे पततीति महामाष्यादौ पिडशब्द्- ` 
स्य स्रीनपुंसकयोरपि परयोगद्रेनात् तस्मान्नपुतकेतैतदिति शब्येन विडशद्रनिर्द- ` 
शो न विरुद्वयते ॥. अतशेतत्त हत्यस्यानेतरमन्पिति वडिति वाध्याहारः का- 
येः ॥ अनयोश्च उपत्रस्थाऽभिदहिता छैगाक्षिणा ॥ महाख्पे गयाश्राद्धे मेतश्राद्धे द्- 
शादिके ॥ पिडशद्धः प्रयोगस्यादन्नमन्य् कीकतेयेदिति ॥ महा्ये ती्ैषररेषे ॥ 
मेतश्राद्र इति सपिदीकरणन्येषु श्रद्धे ॥ दशादिके श्राढ्व्यतिरेकेणापि दशानि. 
वत्थे पिदाने ॥ यन्त आराद्रकारिकाङृता महाल्याष्षवेतदिति नपुसक्िगनिर्दशो- 
पपत्तये एतत्ते पिढान्ने खपेति प्रयोगोऽभिषितः सोप्ेतेतैतर परास्त; ॥ वैकदिष- 
कयो; पिडान्नद्धमयोगयोरलोगाक्षिणा घाद्वरिेपपरसेन व्यषस्थपलारतभुचये 
मानामात्राच्च ॥ अत्र कचिदाह ॥ द्रौ ह चाभ्युदये पिडावेकेकस्य पृथक् पृथक् ॥ 
एकं नाम्ना परं तृष्णीं द्यासिदद्यं बुध इति चतुविंश तिमतादेकैकसमै धद्य 
देयमिति ॥ तन्न ॥ सजत भगवताऽस्य विरेषस्यानुपदिष्टवायह्कतित पङ्कपि- 
दानपराप्तेश्च ॥ अत एवोक्तं ब्रह्मपुराणे ॥ उक्तमादाय विहं तु दता बिखपमा- 
णक ॥ द्यापितमहादिभ्यो दभेमूढे यथाक्रममिति ॥ पिडपदनिङिकयश्य प्रह 
तिमापस्याप्यत्र पुन; पिडम्ि्येकलनिरदेशस्प चतुर्विशतिमतोक्तडनिष्संखयान्तर. ` 
्युदासाथलात्॥ तस्मादेक एवक्गेकस्मै पो देय इति ॥ यच चतध शतिपते िडद्- 
यमेकेकसमै देयगियुक्तं तच्छाखान्तरपरं कुलधपैपरं बा ॥ स्पतिरत्नावरयपप्येव- ` 
मा्ादित्यमाष्ये च ॥ अत्र च प्ठिपरि रक्तधूप्ररक्तगेधादिदाने ॥ तदुक्तं ्रादन- . 
कारिकायां पुराणसयचये ॥ अनुटेपनगेधादिरक्तपूत च शस्यत इति ॥ अ्र- 
पिदेष्वित्ययिकृ्योक्तं दैमद्रो ब्रह्मपुराणे ॥ अध्य पुष्पं च धूपं च प्रशस्तपयुरेपनं ॥ 
बास; साघ्वहतं शद्ध देयं च सदये समं ॥ दराक्षापकमुक्ानि यवान्यथ गिवेदये- 
दिति॥ पिडिदानं चात्र वेकसिकमितयुक्तं मिताक्षरायां दद्धिभ्राद्धे विकखेन ड 
दाने इुषैःसमृतपिति ॥ देमद्रौ विष्णुपुराणेऽपि दध्यक्षतैः सबद; माङ्परलोदङषु- 
खोपि वा ॥ देवतीर्थेन वे पिडान्द्याामेन वै नृपेति ॥ कामेन इच्छया ॥ आ- ` 
भ्युद्यिकं पङृत्यादितागनैः पितरिचेनं पिडैरेषेवि निगमपरिरिषटोक्ततादाहितामेः 
सपिडकाभ्युदयिकश्राद्धनियमः ॥ तदितरस्य तु सपिडकपपिडकं वेति भिकस्पः ॥ ` 
अत्र पिडकरणाकरणयोः इटाचारपरस्येन उ्यवरथामिहिता हेमाद्रौ भविष्यपुराणे ॥ 
पिडनिवेपर्णं इर्यामव। हर्यान्नराधिप ॥ टदधश्राद्धे महावाहो कुरधर्ममवेशष्य वा इति॥ 
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भनेन येषां इठे इद्रपरंपस्या दृद्धिभाद्धे पिडदानपनष्ठीयते तैरसुष्येयमेव ॥ येषा तु 
ङे नायुष्ठीयते तेनदि्टेयपिति व्यवस्थाभिहिता भवति ॥ आहिताभेः सर्थिडका- 

 भ्युदयिकश्राद्रनियमे सत्यपि येषां इछ टद्धपरपस्याऽभिडक श्राद्धानुष्ासं तेषां इे 
- इटाचारत्वेनाहिताभिनाप्यपिडकमेषाभ्यु्दायकश्राद्धमनुषेवै ॥ केचित्त योनौ तु 
विद्मनेपि रदो पिडान्न निवपेत् ॥ पतम्ति पितरस्तस्य नरके ` सतु पर्यत इति 
स्मृतिररनावस्यां हेमाद्रौ निणेयधिधौ च ब्राह्मोक्तरगिनिमतः सपिडकपनग्निमतोऽप्डि- 
कपरिरयाहुः ॥ तन्नातीष युक्तं ॥ योग्नो तु विधमनेषीत्यस्मिन्वचने स्पृतिरत्नाष- 
 उयादिसवंग्रथे सेमतपाटे वत्तेपानस्य रिद्मनेपीत्यपि शब्दस्याविद्यपानेप्यग्नावि 
त्यथोपकंमादनग्निमतोऽपि सपिढक्श्राद्रभाप्तेः ॥ अग्न्यमावैतु विप्रस्य पाणषेबो- 
पपादयेदिति तदङ़ृतावसथ्याधानाभ्युद यिक विषयमिति कर्कोपाध्यायप्रणीतम्यव 
स्थाषिरोधापत्ते् ॥ यद्यनग्निमतोपि सपिडकं आराद्पस्ति तवाग्नोकरणहोपाधिक- 
रणव्यवस्था फकोपाध्यायप्रणीता संगच्छते ॥ इतरथाग्निमतः सपिडकश्राद्धविधाने 
मनिस्तदपाप्तयपाधिकरणव्यवस्थाऽसंगता स्यात् नचापिदकशरादधेग्नो करणहोमो 

ऽस्ति ॥ येन त रोमाधिकरणसेन पाण्यभिधाने सैगच्छते ॥ तस्मादग्निमाननगिि 
मथिाधद्र्यापिडकश्रादनिदया सपिदकथाद्वसुतिष्या बाद्मोक्तिरिति न साग्नि 
 निरगनिपरखेन सपिढकमपिडकभ्राद्धयोव्येवस्था ॥ किन्तु पूवोदितैव व्यवस्था ॥ ` 
केविदनवे व्याचक्षते ॥ दधिबदराक्षतमिधाः पिडा इति सूत्रे  पिडप्रणं पक्षप्रप्ता- 
पिडकश्रादग्युदासायथं ॥ पिडदानपाधान्यात्तद मरैऽगानुष्ठानायोगात् ॥ पिडिदान- 
प्राधान्यं तु निणेयक्तिषो डदोगपरिरिटे कात्यायनेनामिदहितं ॥ पभ्राषान्यं पिडदान- 
य केचिदाहुमनीषिणः ॥ गयादौ पिडमात्रस्य दीयमानस्य दशनात् ॥ भोजनस्य 

प्रधानलं वदन्त्यन्ये महषयः ॥ बाह्मणानां परीक्षायां महायत्नपदशेनात् ॥ माधान्ध- 
पुमयोयस्पात्तस्मादेष सथ्य इति ॥ अञ कैचित्पदेन यजुर्वेदिन उच्यन्ते ॥ अन्य- 
पदेन बहवाः ॥ चख्दोगानां तु मोजनपिडदानयोरुभयोः प्राधान्यमिति ॥ श्राद्ध 
काशिकायां घपदीपेऽपि ॥ यजुषां पिंडदानं तु बह््रचां द्विनतषणं ॥ आद्रश्नब्दा- 
भिषेये स्यादुभयं सापवेदिनापिति ।॥ विस्तरतस्तु पिडदानपराघान्यं ककेमाष्ये नि~ 
रमितं ॥ तस्माद्रानसनेयिनां सर्वेषां सपिडकमेवाभ्युदयिकश्राद्धं भवतीति खदुत्रा- ` 
सुरूप॑॥ यत्त दृद्धिभरषद्धे विकस्पेन पिडदार्न बुधः स्पृतमिति पिताक्षसययां वचनं यच्च 
पिडनिवेपणे इुर्यान्न वा कुर्यान्नराधिपेत्ि मविष्णपुराणवचनं तदन्यक्ञाखाविषयमिति। 

॥ अथ बरद्धिश्राद्धाक्तप्तियाद्यावाहनवि चारः ॥ 
= नादीएुलान्पिद्नावाहयिष्य इति पृच्छति ॥ हिगय ठट ॥ रिद्नावाहपिष्य 



व ( ४४ ) 

इयस्य स्थाने नादीलान्पिठनावाहयिष्य इति पृच्ेदिस्यथेः ॥ अतर पितशरणा- 
वानां नादीपुलविरेषणं न मवतीखयुक्तं भवति ॥ ददरपराशरेण तु देवानामपि नादी 

खविशेषणक्तं ॥ नादीषठखेभ्यो देवेभ्यः दक्षिणं इशासंनमिति ॥ अतथर वि- ` 

करपः ॥ सच शाखामेदेन व्यवस्थितो दरष््यः ॥ अनावादने विशेषो दैमा्रावाच 
ब्रह्मपुराणे ॥ नांदीषलान्यिठ्न् भक्तया सांजङिश्च समाहयेत् ॥ प्टेत्यवित्रं मत्र ठ ` 

विन्ेदैवा स आगतेति ॥ परकृतौ तु निरगुष्ठकरगरहणेन देवानां जान्वाेमनेन च 

पिठेणामावादनमासीत् ॥ इह एुनविंशेषविधानातां नछिनेति ध्येयं ॥ ययपि नादी 
खान पितनित्युक्तः पित्रयायावाईन एवायं धिरेषो स देवायाहन इति प्रतिभाति 

तथापि प्टेखविप मत्रं त विब्धेदेषा स आगतैसयत्तादध वेश्वैविकावाहने विनिधुक्त- 

म्॑रपठनविधानादुमयसाधारण्यपस्य बोध्यं ॥ पिन् पितामहान भपितामहानावाह- 

यिष्य इति पितृणां मातामहानापष्येवमित्यतिदैकषाच पातामहान् प्रमातामह दद्ध 

पमातापहानावाहयिष्य इत्येवपावाहनपाचरति पराचः ॥ नव्या्वाहुः॥ प्रकृतिभूत 

पदिशरद्धे एकथचनान्तः पिदशद्धो जनकपरः ॥ बहुवचनान्तः पितामदहादिपदसम- 

मिर्व्याहृत ॥ पितामहादिपदा समभिव्याहृत बहुवचनान्तः पिवृशदधस्तु सपिडी- 

फरणान्तसैस्कारजम्यपितूृमावापत्तिरूपः ॥ यथा ॥ पिदृभ्यो दयात् ॥ पितृनाषाह 

यिष्य प्तिन्दविषे अत्तमै ॥ आयन्तु नः पिदर इति ॥ अनर पितरो भादयध्वमिति। 

अपी पन्त पितर इति॥ नमो व पितर इति ॥ पएतदर; पित्र् इति तपैय तमे पिद 

 नित्यादि॥ तस्य पित्रादिषु मातामहादिड मादशराटपितृब्यादिएु च तुटयखान्नोहयते॥ 

अतः पितूनावाहयिष्य इत्येवावाहनभश्चः ॥ अैतत्ंदिङ्वते ॥ कि पित्रादित्रिकस्य 

नादीयुलललमाहेखिद् इद्धमपिताहादिव्िकस्येति ॥ र्टतिषूमथयादशेनात् ॥ तत्र 
 पितरादितरिकस्यैवेति ब्रुमः ॥ नादीलाः पितरः पितामहाः पितामहा इति घुतरका- 
र्थस्थामात् 1 पिता पितामह्यैव तथैव प्रपितामहाः ॥ पिडसेवेधिनो हतै पितरः 

सप्रथ सिता इति स्त्यन्तराच ॥ तेनात्र पित्रादीनामेश देवतास स्थिव बद्धो नादी- 

पलान्पिदन यजेतेस्यादौ नांदीषखकद्भवाच्यतेनोष्वैववत्रादिरूपास्त एव विवक्षिता ॥। ` 

छर्य्रक्रास्त॒ ये त्र ते नादीपुखसंशिता इति ॥ यतु ये स्युः पितापहादृधनं ते तु 

नागीषु स्पृता इति पा़डेयपुराणवचने ॥ यञ्च पिता पितापहैव तथे प्रपिता- 

महः ॥ त्रयो ह्रल हेते पितरः संपरकीतिताः। तेभ्यः पूषतरा येच प्रनावन्तश्चु ` 

तेषिणः ॥ ते तु नादीषखा नांदीसपृद्धिरिति कथ्यते ॥ प्रसन्नशुखसंसगां भेग- 
छीया यतस्तु त इति ब्रह्मपुराणवचने तञ्जीथरि प्रादितिककत्रेकटद्धिश्राद्षिषयं ॥ 

टद्धिभादध ̀ रहय दयाज्रिभ्यः परेभ्यर जीवेचेतरितेयै यदीति निगपोक्तेः ॥ यत्तु 
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पितरि पितामहे शपितापहे च जीवति न श्र्यादिति विष्णुवचन तल्नीवदिषदादि 

तरिककतकतीयेश्वद्धादि विवयै।। एवमेव करपतये हङायुधमाष्ये च ॥ ये स्युः पि- 

तामहादुध्वैमित्यत्र पिताणदशब्दैन पवितम छष्ष्यतहै ॥ अपरे दु नांदीुखानां 

्रसयब्दं कर्याराशिगतै सयौ ॥ पौणमास्यां तु कततन्यं वराहवचने यथेति हेषप्र ्- 

हएराणवावयविहितमहाकययकरणपटितपरो्पदी श्राद्धपधिद्ख पिता पितापष्ैव 

तयैव रपतामहाः ॥ श्रयो हशरषुखा दते पितर हत्यादि पूवोक्ततरहुराणववनस्य 
¢ 

पटितसैन तष्िवयताये स्युः )पतापहाद्ध्वैमिति --गुदाहृतमिपि पार्कडयपुराणव- 

चनमपिपोष्टर्दीनिमित्ते भादविषयप्ियैवपूविरे ॥ देपा्यादयोऽदेवे यतु निम 

परिङिरेऽ्टवीनान्निगमपरिरिषटवदनं निपैडं ॥ एवं मोष्पदीभरद्ध पितरादित्रयोध्वानां 

प्रषन्रयुखत्वर्पतै्वदेवव्याहते नांदीशललवं पारिभाषिकं ॥ पसन्नष्ुलकसगा मगरी - 

याय वस्तुत हृव्युक्तेः ॥ 

॥ जअथाक्ष्योदकदान विचारः ॥. 

अप्रोदकादिदतते विरेषमाई षदोमपरिशि्े कास्यायनः ॥ अयाघ्रभूमिपासि- 

चेसपुसभोक्षितपसितति ॥ शिवा आपः ्षन्त्विति च एुभ्पानिवोदकेन च ॥ सोमन- 

स्थमस्सिति पृष्पदानपनन्तरं ।! अक्षतं चार चास्त्वस्यक्षतान्परतिषादयेदिति दैमा- 

र ठ अक्षय्य च ततः इुयादिवपूदिधानत इति श्टोकादधेमधिकं पित्सति ककेषा- 

येतु अ्षव्योद्कदानै तु फतिय षव ॥ ओचिरंयादैवस्य च र्षोध्रत्मादिशयुक्तं ॥ 

नान्दीश्चखाः पितरः परीरन्तापिदयक्तस्यस्थाने ॥ अन्तस्योदकर्मवस्याने नांदीपखाः 

पितरः प्रीयन्तामिति मंत्रः स्यादित्यथ ॥ यथपि नादीष्टखान्ष्दिनावाहयिष्य इरष- 

नेन पिवविरोषणं नांदीष्लतवपा्तमेव तथापि पुनस्तदुपादानं समै भरयोगाथं ॥ 

यत्त इदि नव्य अक्य्योद्कदाने तु अधेदानवदिष्यते ॥ पष्टयैव निस्य.त्- 

लुर्यान्ने कदाचनेति छ्दोगपरि शिष्ट का्यायनेनाप्तय्योदकदान पष्टयाविहितं त- 

च्छदोगविषथ ॥ नादीषुखाः पितरः इति मत्र पितरशद्वस्य परथपान्तप्रयोगविषानात्॥ 

एवं संकरपवावयपमि पयमास्तमेवान्र प्रयोज्यं ॥ तदुक्तं संग्रहे ॥ शमाय प्रथपान्तेन 

र्य संहसमाचरेत् ॥ न षषटयाय दिवा इुर्यान्बहान्दोषोऽभिजायत इति॥ धकृति- 

्राह्ठषष्टया अपवादो ॥ तदिदपक्षयोद कदान तेत्रण भदति।नादीपखाः पिति पी- 

यन्तापितयत्र श्वतस्य पितापदहादिषदा सममिग्पाहूसबहुवचनांतपितशद्वस्य सपिदी- 

कृतपरमी तमा्रपकाशने शक्ततवास्सषदुचारणेनेव सर्वेषा प्रकारानरूपकायैसिदधेः ॥ 

तेनाक्षयोदकदानं प्रति रुपे नावतेते ।॥ एन्तु अक्षय्योद इदान तु अदान वदि- 

ष्यत इयक्षय्योदकदनेऽपदानवततत्रामाव उक्त; स दंदोगविषयः ॥ दरायुषमाष्येः 



०. (४६) 
विष्णुमि्रभाष्ये श्रादधकाशिकायां - चाप्येवं ॥ एतेन पितर इत्युपक्षणं ॥ तैन पि-. 
तरः प्रीयन्तां पितापदाः प्रीयन्तां प्रपितामहा भीयन्तापिस्यादि प्रयोगमभिद्धानाः 

परास्ताः। एवं च सति प्रह्टतावक्षय्योदकं द्ादिष्येतावदुक्तसात्त्ता तदभावो वे- 

ति विरोषस्य भगवतानक्तखाचास्पादि देवश्िालहृतावपि तैत्रेणेव पिवरणां दत्त भा- 

द्मक्षय्यपरस्लियेषं षष्ठौदहुवचान्तेनैव प्रयोगेणाक्षय्योदकदाने काये ॥ प्राढृताक्षयो 

दकालुवादेन विदत भङ्तपत्रस्थनि पजाम्तरविभानात् ॥ अत एव कको पाध्यायेवा 

ख्याते अक्षयोदक्नस्थाने नादीषुलाः पितरः प्रीयन्तामिति पवः स्यादित्यथ इति 
अक्षयोदक्नस्थानपक्ष्योदकदानकाक्यस्थान इत्यथैः ॥ भाकृताक्ष्योदकदाने 

पत्रस्यासक्तखाव् ॥ दटायुधविष्णुमिश्र माष्य॒धाद्ध कारिकाकारादथस्तु प्रतिः 
श्राद्धे अैऽक्नय्योदकै चैषेति छेदोगपरिशिष्टे काटयायनवचनादक्षय्यो तंतरताया 

अभावः ॥ आभ्युदयिके तु नादीशुलाः पितरः प्रीयन्तादित्यक्षय्यस्थाने इति 

छाटयायनसूत्राच तप्रतत्याहुः ॥ इति ॥ | 

८८ अथ स्वधावाचनेपि तंञतेव भवति ॥ पितृभ्यः पितापरैभ्यः भरपितामहैभ्यो 

पातापरैम्यः परमातापरैम्यो दद्ममातमिहेभ्यथ सखधोच्यता मिति प॑जपरयोगं परदक्षयता 

भगवताचर्येण तेव्तासचनात् ॥ आचार्याय ` व्याचक्षानैः ककोपाध्यायेरपि 
पितभ्यः; प्रपितामहेभ्य इत्यपरं मत्रष्दाहरेदित्युक्तसाच ॥ यस्तु अर्धक्षय्योदके 

चेव पिडदानेऽवनेजने ॥ तंजस्य तु निति; स्यात्छधावाचन एव चेति छंदोगपरि- 
पिष्टे कात्यायनेनाक्षस्योदके स्वधाव्चने च तै्रताया अभाव उक्तः स छंदोगपरः। 

तेन स्वधावाचने पित्र्यः स्वधोच्यतां पितामहेभ्यः स्वधोच्यतामित्यादि परयोग- 

पमिदधाना निरस्ता एव ॥ अन्यत्रधिपिडदानादो तु तेजाभाव एव ॥ भगवता 

सूत्रकृता तेषु प्दा्थैषु तथेगोक्तलात् अव्र च क्षीरयवोदकरकषय्योद्कदानं काय्यं ॥ 
तदुक्त ब्रह्मपुराणे । तथाऽप्स्योदकस्यने दधात् प्ीरययोदकमिति ॥ नांदीष्ला- 

न्पितृन्वाचयिष्य इति पृच्छति वाच्यताप्िस्यनुज्ञातो नादीगुखः पिर; पितामहाः 

परपितापरहा सातापदाः प्रपातासहा दृ्धपमातापहाथ भरीयन्तामितति ॥ स्वधां च बाच 

यिष्य इत्यस्य स्थाने नादीशखान्पितन्वाचयिष्य इति पृच्छेदित्वथः ॥ परप्नस्यापि 

नादीखत्वस्यातर पुनरुपादानं परयोगपरदशैना्थै ॥ ततो वाच्यतामिति बराह्णेरतु- 

्ातो नादौुखाः पितर शत्यं पेनदाहरेत् ॥ चोदकपपस्यापि पत्रस्य पुनग्रदणं 

चतुः्धैन्तपित्रादिपदेषु भथमान्तता विधानाय ॥ नांदीक्ुखाः पितर इति पत्रे च 

नादीष्ला मातामहा इत्येवं परातामहपदप्पूेमपिनां दीश विशेषणं श्राद्धकािका 

छता समाम्नातं क्क फध्याय दरयुधादीनामनादराच्ानाद्रणीयपति ॥ 



६४७) 

॥ अथ षट्देवततिचारः ॥ 
आचर मत्रे पित्रादि षण्णामेव संकीच्तनपाभ्युदयिकरं षट्रैवतपिति भहष्तयर्थ। तथा 

च दृद्धिश्राद्रपधिष्त्य छंदोगपरिशिषटे कात्यायनः ॥ षड्भ्यः पितृभ्यस्तदन्ञ भत््या 
= श्रद्रशुपक्रमेदिति षट्देवतपाह ॥ तथा तत्रेबोक्ताथप्रतिपादके वचनान्तरपप्याह स 
एव ॥ कपूपमनिवतं युक्त्वा तथाच ्राद्धषोडश्चं ॥ भत्याद्धिकं च शेषेषु पिडा! स्थुः 
पिति स्थितिरिति ॥ फषेषपन्िताष्टकाश्राद्ध ॥ शेषेषु उक्तातिखि्तेषु श्रद्धेषु ॥ ` 
उक्तातिरिक्तसेनाभ्युदयिकेपि षट्षिडा इत्यथः ॥ तथा तत्रैव योषिद्भ्यः पृथक्तवेन 
न देयपिलयाह स एव ॥ न योषिदूभ्यः परथग् दचादवसानदिना ( दिवस ) हते ॥ 
स्वभतेपिडदानाच तिरतं यतः स्मृता इति ॥ याह्गवस्वयोऽपि ॥ एवं भ्रदक्षिणा 
हत्को द्धो नांदीष्खान्पितन् ॥ यनेतेत्यारिना विशिष्टदेवतान्तरोपदेशपङर्बाणः 

` प्राढृतानां पित्रादीनां षण्णामेव देवतात्वे दशयति ॥ सूत्रकारोऽपि नादीग्खाः पि 
तर; पितिपहा इत्यादिना प्राहतान् पित्रादीन् देवताश्वेनाचुबदन् व्युतक्रममेवाभ्यु- 
दयिक् षटूदेवतं दशयति ॥ छंदोगघ्त्रे वसिष्ठेपि ॥ नांदीमुखेभ्यः पितृभ्यः; पितां- 
महभ्यः प्रपितापहैभ्यो मातामहेभ्यः प्रमातापेभ्यो इडपमातापदेभ्यश्च स्वाहोचय- 
तामिति ॥ नच नांदीश्खाः पितर इत्यत्र पितापप्रेति सूरेणेकशेष इति बाच्थ ॥ ` 
पातामह्राद्रपरिस्यागप्रसंगात् ॥ न च विवक्षिता संख्या ॥ षट्सैख्याया विधेया- ` 

` न्वयात् ॥ तथाप्यविवक्षितत्वे पच प्रयाजा एकादश्ञपयाज इत्यत्रापि तथा परसक्तेः॥ 
अतत एव तं्रकारो भगवान् जिनिः॥ कपमेमेदज्ञापके सुसंख्यापप्यजीगणत्॥ शब्दा 
न्तराभ्यासंख्यासन्नागुणप्रकरणमेदाद्धेद इति नच पिडपितृयज्ञयत् स्नीभ्यशेत्य- 

न्वषटकावदत्र विरेषोपदेशोऽस्ति।। येन मात्रादिनवानां देवतालं स्यात् ॥ सत्रे -अन्व- ` 
= एकावद्िशेषोपदेशाभवेपि ॥ अन्छष्टकाख द्धौ च गयायां च क्षयेहनि ॥ मातु 

रद्ध पृथक् शस्तपन्यत्र पतिना सहैति स्म्रःयन्तसवाष्ये माभ्युदयिकेपि षिरोषोपरै- 
शोऽस्स्येषेति चेत् ॥ न॥ नांदीयुखाः पितरः पितामहा इति षड्भ्यः पितृभ्य इति॥ 
पिडा; स्युः षडिति स्थितिरित्यादिपवोक्तवचननिचयनियेधात् ॥ तस्माकतित्रादयीनां 
षण्णामेवेह देवतात्वं ॥ अत एव ठंदोगपरिशिषटे कात्यायनः ॥ भरागपरेष्वथ दर्भेषु 

 आदमामत्रय पूववत् ॥ अपः प्षिपेन्मृरुदेशेवनेनिष्वेति निस्िङाः ॥ द्वितीयच 
तृतीये च मध्यदेशाग्रदेशयीः ॥ मातापहपरभृरतीस्तु एतेषामेव वामत इत्यनेन पित्रा- 
दीनां षण्णापवनेननपनुवदति ॥ अन्यथा पिवरादीनापिव मातणापप्यवनेजनपन््े- 
त ॥ यत्तु केशिदुक्तं ॥ षद्भ्यः पितृभ्य इति वाक्यं कोकिषटविषयमिति ॥ तन्न ॥ 
 यतदछदोगपरिशिष्टे एव षड्भ्यः पिस्य इति वाक्यमधित्य पित्रादीनापबनेनन- 



{ ४८) 
पर्वा पाताप्ममृतीस्त॒ एतेषामेव वामत इस्यादिना पाताप्रहादीनापवनेननं फा- 
स्यायनो वते \ नचवं कोकिटपते संभवति ॥ मातृमातामहममातामहानां त्रयाणा 
धदेरोनेव द्वितीयपावेणस्य सवत्र तन्मते विहितस्वात्॥ तस्मान्न षड्भ्यः पितृभ्य इति 
वचन कोकिरविषयपिति ॥ अतश्च कात्यायनसूत्राचुसारिणां वाजप्नेथिनां वासि 

्रषरूतरानुप्ारिणां छेदोगानां च षटूदेवस्यमेवाभ्युद्यिकृश्राद्धे भवतीति सिद्धं ॥ यत्त 
अन्वष्टकासु षृद्धौ चेति समृत्यन्तरषचनं क्ञाखान्तरविषय ॥ पातृश्राद्धं तु पूं स्या- 
तितणां तदनन्तरं ॥ ततो मातामहानां च दधौ श्राद्धं स्परतपित्यादीनि वचना- 
नि तानि शाखोन्तरविदयाणि ॥ यथपि श्राद्धकाशिकायां ॥ नवानां नवक्ग दद्धो 
तथवान्वष्टके विदुः ॥ कुर्याद्रादश्चदेषत्य प्रेती गया चेति कास्यायननाभ्ना 

` छिखितं वचने तदप्यन्यक्षाघापरं । सूत्रस्मृर्योवियोपे सत्रस्येवा्ठाषारणस्वेन बरी 
यस्त्वात् ॥ स्मृतेस्तु सेशाख(साधारण्येनान्यत्र सावका्नसेन दुर्षललवात् एतन 
हटायुधश्राद्कारिकाकारादिभिः कात्यायनसत्रातुषारिमियद्रानसनेयिनामाभ्युद- 
यक नवदवत्यमित्युक्तं तत्काप्यायनसूत्रविर्द्सास्कास्यायनप्रणीतदेदोगपरिशिष्टा- 

 दिकचनविरुढल्वाचोपेक्षणीयं ॥ कर्मागाभ्युदयिक्प्येता एवं देवता; ॥ निषेककारे 
सोमे चेति पूरवोदाहूतपारस्करवाक्ये गर्माधानाचेगभूतपारिभाषिककर्मागभ्राद्धे इदि- 
श्राददेवताच्यतिदेक्ञात् ॥ अव्राश्ुदयिकश्राद्धे सत्यवस विन्वेदेषा; । इति ॥ 

4 इष्ि्ाद्धे '” क्तूष््षो सत्यो नादीयुखे वप्र इति हेमारौ शैखोक्तेः॥ कर्मा 
- गश्राद्धे तु क्रतूदक्नो ॥ इषिशराद्धं कर्मागश्राद्मिति समद्रर््ाख्यानात् ॥ अन्येतु 
- कर्पोगिश्राद्धेपि सत्यवसू विन्वान्देवानिच्छन्ति ॥ कमि दद्धिवतृतमिति रद्धिभाद् 
 दैवतताधतिदेशात् ॥ इष्टिश्राद्धशद्वेन तु भाद भतिरचिश्रैवेपि वचनोक्तपिच्छानिमि- 

` त्क श्राद्धमिति कखतरड़ता ग्याख्यातघ्वाच ॥ अन्ये त॒ शष्टि्रादगिषिजन्याहष- 
` नीय प्रयोज्यप्िष्टिनिपित्तकं वा चातुास्यराजपृथाचगेभूते तन्तु कर्मा ॥ इषि 
, आद्धसब्दस्य प्रतिनिपित्तामावादरन्धासिकायाश्च रुटेरवयववाधकसाभावेन 
रूदियांगमपहरतीस्यस्य न्यायस्य प्रद्तेरभावादित्यहुः ॥ हैमाद्यन्चसारिणोऽपरेत्वा- 
हुः ॥ कर्मागश्चादधमेवेषटश्राद्ध॥। नच योगायुसारेष्वंगश्राद्धपिरयेव व्याख्यो चितैत्या- 
कनीय ॥ प्रधानस्द्धिनोगलखद्य पपेशेनवोरैश्य बुद्धिपथवक्ताने सति इष्पररणस्य 
पंचावत्तेव दपाकार्यत्यत्र षपाग्रहणस्येवाविवक्षितल्वादिति॥ अत्र सत्यवस्वोः स्दिः 
तयोरेषाप्नीषो देवतास्व नतु देवयोः सष्ुच्य इति न ब्राह्मण्ये परत्येकमे क्यं 
रयोग इति हेमाद्रौ स्पष्टं | अतश सटथवस् विन्वान्देवानावाहयिष्य इति सापान्य- 

, विरोषसंह्गापदयोः सथचयेन प्रयोगः कयः ॥ यद्यपि द्विवनान्तबहुषचनास्तयो; 



( ४९ ) । 

समानापिकरण्यं न संभवतीति श्रीदत्तेनोक्तं तथापि ‡श्षारास्त॒ भ्रातरः पर्या 
स्वामिनो देवदेवराबिति ॥ अनर स्वामिनो श्रातरो देवरावित्तिवदिहापि सापानाधि- 

 करण्येनान्वयेन किचिद्ाध ।॥ कि अनियतवहुवचनकेनापि बहुवचनान्तेनाप्तरः 
राग्देनेकवचनान्तेनोरीचब्देन वोर्बर्यप्सर्स इत्यादो साप्रानाधिकरण्यपगी क्रिय - 
ते ॥ नच सिया बहुष्वप्सरस इति कोशबरांनिघतबहुवचनान्त एवाप्पर; शद्ध 
इति भपितव्थं ॥ वत्सरः ॥ अप्सरा इत्येकवचनान्तस्यापि महाभाष्यज्ता अष्टमे 
उद्ाहतत्वात् ॥ प्रकते तु विन्बदेवास् आगतेति ॥ विग्वान्देवान् आग्ाहयिष्य 

इस्यादि शरुतिर्मृतिगतविषेदेवपद स्य नियतवहुवचनान्तस्यैद भरयोगदरनारसामा 
धिकरण्य सुतरं ॥ हेभाद्विस्तु विन्वेदेा इति बहुवचनं पूजार्थ मत्वा सर्यवश्ुसक्तका 
विग्वदेवा इत्यादिप्योगमूचे॥ तचिन्स्य। संत्नाशद्वान्तभविन देवतास्वाभावा दिस्यलम्॥ 

८५ अथ स्वधा्द्वविचारः ?-न स्वधां प्रथुजीत ॥ अत्राम्धुदयिके सधा 

रद्वभयोगो न कार्य इत्यथः ॥ प्रदक्षिणग्रहमस्य सकर्देवधमोषलक्षणाथेतया य्या- 

छरतसापिपतृनप्यत्र देववदिल्यतिदेशारैषे कपमेणि स्वधाकारद्रोचारणाभावाच नि~ 

याजुवाद् एवाय निषेधः ॥ प्राप्स्यभावात्॥ तेन स्वधाकारः पितृणामिति दश्ना- 

दापि स्वधाशद्वपयोगो भवेदेवेति शंकानिराकरणाथमेतत्पत्र ॥ केचित्तु प्रकृते 
स्वधावाचने खुधां न प्रयुनीतेति वणयनिति ॥ तदुक्तं ॥ पितन्वाचयिष्य इति बि- 
धानबछादेव निषेधस्य प्राप्खेन पोनरूक्याप्तेः | अन्यत्र स्वधापरपक्तेथ ॥ तस्था- 
सपरवैव व्याख्या ज्यायसी ॥ केचित्त स्पोदादणपत्िषादसतु स्परपेस्युच्यमाने इति 
चोपदैशाङुरोष्वपां निषेकं नेच्छन्ति ॥ ककाचार्थास्तु. म॑ज्रनिपेकयोररो षशेषि- 
त्वं तस्मात्तस्मिन्काटे निषेक इत्याहः ।। परकरतो यत्र॒ यत्र स्थाश्ब्रोचारणे वि- 
हतै तत्र तत्र तत्तस्स्याने स्वाहा शब्द पथुजीत स्वधास्थाने च बुद्धिमानिति देमाप्रौ 
ब्रह्मपुराणात् ॥ तेन नमो बः पितरः स्वधायै इति मैत्रे उन वहन्तीरिति मत्रे च 
वधारब्दस्थाने स्ाहाक्चद्धः भयोञ्य इति दोहृपिश्राः ॥ अचर केचित्सधागद्धनि 

वधस्य निषेधान्तयेपरक्षणतयान्न स्वधाशर्पवर्मेति पितूनाम नवोचरेत्॥ न कमं पित्त 
तीर्थेन न इश द्विगुणीङ्कताः ॥ न तिेनापस्तग्येन पिपयपत्रविव्जित्र ॥ अस्मच्छ 
ब्द न कुर्वीति श्राद्धे नादीष्खे कचिदिति पुराणसम्ुचयात्र् ॥ इति ॥ | 

॥ अथ नाममान्रास्वारणाकवचारः ॥ 

अनस्पदृद्धरब्दानामरूपाणामगोतरिणापिति संग्रहवाक्याचशमेवपास्पच्छ्द्- 
 गोत्रनाम्नाघ्चारणं नेच्छन्ति ॥ तन्न ॥ नादीश्राद्धं प्रत्य गोत्रनामभिसर्पत्य पि 
वने प्रदापयेदिति छंदोमपरिरिष्टे कात्यायनेन चोदकपप्तस्यापि गोत्रावुचारस्णस्य ध 
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गोप्रनापभिरित्यनेन पुनर्विधानात् । नामानि तु शमादिशब्दान्तानि ॥ यस्तु 
शर्मादिशब्दोचारणनिषेधः सो परहत्यानुवादः ॥ नाम्नो निषेयेन शर्मादिशषब्दो- 
चारणस्यापि निषेधसिद्धेः ॥ न चेदमध्यदानपात्रविषयं ॥ स्थाङीपुखाकन्यायेने- 
कत्र टषटस्यापि सवेनिषयकखात् ॥ अत एव मदनरत्ने दानकांडे जराश्चयोस्सग- 
कारे दोहृमिश्चपद्धतो चाभ्युद्यिके सयेत्र गोचशभशब्द नाम्नाघरुच्ारणं छिखितं ॥ 
यत्त॒ शपेशचब्दादिनिपेधकं वचन तदाश्वलायनादिविषथ ॥ तथा च तत्कारिकाया॥। 
सेबंधनापरूपाणि वनयेदन्र कमेणि ॥ सेवधालुस्वारणे कभविरोषनियमः भराद्ध- 
कारिकायां॥ सेध परथमं त्रेयान्नामगोत्रमतःपर॥ रूपं ततो विजानीयादेष धमः स- 
नातन इति ॥ तत्रेव मृतनापसथुश्वाय तस्य गोठदीरयेदिति ॥ तत्रैव बृहस्पतिः ॥ 
आसने चाधेदाने च पिढदानेवनेजने ॥ संवधनामगोत्राणि यथाशमनुकीत्तयेदिति॥ 
हेषाद्रो भृपुस्त॒ संवंधाद्चारणे कमविरोषनियपपन्यथाह ॥ गोधरसर्वधनामानि पित- 
फपेणि कीत्ेयेदिति ॥ तत्रैव व्यासोप॥ गोजसैवधनामानि पिवृणामलकीततेयन् ॥ 
एकस्य तु चिप्रस्य अथेपात्र िनिःक्षिपेदिति ॥ अतः सं्वधाद्ुस्वारणे क्प- 
विशेषनियभे ।वकल्पः ॥ ततर।पि गोत्रनामस्वथाकारैस्तपयेद लुप इति हेमाद्रौ 
योगियाह्वस्कयोक्तेस्तस्य च वानसनेयिगुरूखाद्वानएनेयिभिय गियाज्ञवस्क्यो क्तक्र- 
मानुसारी धेग्व्क्तक्रपर एव गोजाद्चारणे समाश्रयणीयः ॥ अत्रैतचिचन्त्यते ॥ 
इष फ वस्वादिपयोगः कतव्य नेति ॥ शेषं पार्मणवदितयतिदेशेन प्रा्षतवाकस- 
व्य इति केचिदाहुः ॥ तन्नेलयाह श्राद्धकाशिकाङ़व् । पितरणामप्यत्र देवस्वरूपलात् ॥ 
तथा च स्मृतिः ॥ पितृणां रूपमास्थाय देवा अन्नमदन्ति ते ॥ तस्पात्सग्येन दात- 
व्य्दधिपूर्तेषु दावभिरिति ॥ नांदीश्चखेति भयोगस्य तस्तिनिधिलास्च ॥ तथा 
चोक्तं हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे ॥ शद्धो सपभयेद्धिाननित्यं नादीग्रखानिपतन ॥ संपा- 
दिते विशेषस्तु शेषं पषैणवद्धवेदिति ॥ चतुर्विंशतिपरतेपि तत्न नांदीषुख इति 
विदोषः सदाहृत इति ॥ पिवणां नांदीगुखसेह्ञकतमित्येषो विशेषः संप।दितो ना- 
न्य इत्यथः ॥ अत एवाश्वरायनग्र्मकारिकायां रूपोर्चारणवर्ज्यपएुक्तं ॥ सेवैष- 
नामरूपाणि वजेयेद्न कर्मणीति ॥ संगरहेपि ॥ अनस्पषद्धशद्वानामरूपाणामगोत्रि- 
णापिति ॥ एवं व सति रूपं ततो विजानीयादिदयक्तेरनादी खेत पयोगस्य वस्वा- 
दिभयोगभतिनिषिख्पत्वेन ततस्थानापन्नत्वास्वान्त एव नांदीयुखश्द्नोचचारणं पा- 
प्नोति तथापि नादी्ुखान् पित्नावाहयिप्य इत्यादौ नादीश्ुखेति द्धस्य पित्- 
रद्वारपूवं समाम्नातत्ात्स्ैत्र नादीभुखशद्धः पितृशदधात्ाक् पयोञ्यः ॥ अत ए- 
वाद हैमाद्रिः।। एवं यत्र यत्र पिदृपदभयोगस्तत्र तत्र नादी्ुखपं पूर्व मयोऽ्यमिति 
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८ अत्र प्रातृपवेणानुष्ानप्ते '"-डीषन्तो नादी्ंखशद्धो मादवि्ेषणमिति ` 

हेमाद्विमदनरस्नादयो नि्वैधाः । बानसनेयिभिदोहूमिश्रारिभिः इताः पद्धतयश्च ॥ 
टाबन्तो नांदीष्ुखशब्दौो मातृ विशेषणमिति स्परतिकोस्त॒भादय आन्वरायनक्ा- 
सखिहृतनि्ेधाः पद्धतयश्च ॥ अयषुभयविधोपि नादी्लक्चद्भभयोगः साधुरेव ॥ मा- 
चादिष्वपि नादीश्चलशब्द संकेतस्थानादिष्वेन विन्वेषां देवानापिरयाद्ाबिव संहात्वा- 
भावात्सज्ञायाथाधुनिकसंकेतात्मकसवेनोक्ततान्न स्पुखास्संज्ञायापिति निपेधाप्र- 
त्तः स्वागाच्चोपस्जनादक्षयोगोपधादिति वैकलििको ङीष भवस्येव ॥ न च पुयो- 
गादाखूयायामिति नित्य एव डीपरस्तिति दंक्यं ॥ नांदीधुखचब्दस्य दिव्यपिवषु 
उष्वेवक्त्रास्तु ये तत्र ते 'नांदी्ुखसंश्गिता ईति देमाद्चदाहूतवाराहवचनवललननका- 
दिषु शक्तिग्राहकवचनामावेन पितृशचन्दपरतंनध्वात् ॥ मातरश्च पितरश इत्येकरोषेण ` 
नादुखत्वरूपैण र्तयेवबोधकलवात्पुवाचकस्य शब्दस्य भयोगात् ह्ियां पतौ वि- 
धीयमानस्य ङीषोजासंभाविलात् ।॥ अन्यथा भथमोपस्थितपित्रादिभिरेव विधिने. 
राक्थे पर्ादुपस्थितमातृणां ततरान्वयासंभवान्मातृश्राद्धं तु पूर्व स्यादिस्यादीनां 
बेयथ्ापततेः ॥ भपितामदीपर्न्ता नांदीपुख्यश्च मातर इति ।॥ अथ नादीघ्लीभ्यशच 
मातृभ्यः भाडयुत्तममिति हेमादयुदाहृतव्रह्मपुराणे नांदीभखीभ्य इति निर्देशः ॥ मा- 
ठ्पितामहीमपित्तामह्यः नांदीष्ठखा इति पद्धतिकाराणां निर्देश सेगच्छत इत्यास्तां 
भ्ासतगिकं ॥ युग्मानाशयेद्। अच्राभ्युदयिके युग्मान् बहुवचनोपदेश्षा्चतुरादीन् 
त्राह्मणानारयेद्धोजयेदित्ययेः ॥ अत्राह काशिका ॥ अस्य दै विकलादैवे युग्मा. 
न्यथा शक्तीति परिभाषयैव युग्मतपाप्तौ चिरिष्विध्यरथ युगमगरहणं ॥ तेन पित्रे यु- 

= श्मानेव भातनिर्त्याज्चयेदित्ययेः ॥ तथा च छदोगपरिशिष्टे कात्यायनः ॥ प्रात- 
रामत्रितान्विपरानयुग्माजुभयतस्तथेति आशयेदिस्यपि बिरिष्टविध्यथ ॥ तप्तपन्नेनैव 
भोजनोपलब्धेः ॥ अतश्च गुडश्केरादिना मधुरान्नं भोजयेदिति विशिष्टविधिरित्य- 
येः ॥ अत विशेषः परििषणे पराक् निरूपितः ॥ अत्र च पाधाधरमेघादिदाना- 
ज्नादिदानेषु उच्यारणीयवाक्यानि तु हेमाद्रौ ब्रह्मपुराणे दशितानि ॥ इदं षः पाच. 
पयं च पुष्पधूपविटेपनं ॥ अये दीपपकाशशच विन्वेदेवा;ः समस्येते ॥ तथा ॥ अयं 
बो गष इतयु्वा गेषं द्धात्सुशोमन ॥ इद बः पुष्यमिसयु्वा पुष्पाणि च निषे- 
दयेत्॥ अथय बो धूप इत्युक्तवा तदग्रे तु दहे्ततः॥ अयं बो दीप इत्युक्त्वा तद्रे तु द- 
दत्तः ॥ अये वो दीप इत्युक्ता दीपं हयं निवे रयेत् अर्नग्धं सदलं भवे्यत्तयु 
गं शुभ ॥ इदं षो वद्ममित्युक्तवा त्रितयं वा न्विदयेतर् ॥ इदं बो मास्वमिलयुक्तवा द- 
धातासवं सुशोभनभिति ॥ मार्यं ग्रथितशष्याग् ॥ येखस्परादेव् बः ब्वनिशाद्- 
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परकसगोत्रा; पितपितापरह्मपितायह्यः एष यो गंधः स्थेति वाक्य गंधादिदने- 
ष्वाहुपैदनरत्नादय; ॥ तदयुक्तं ॥ तथा सति अ्रीषोमादििवत् परिखितानां प्ति 
दीनां देवताखापत्तेः ।} नचेवमिष ॥ विष्ण्वादिवचनविरोधात् ॥ यथाह विष्णुः ॥ 
नमो विभ्वेभ्यो देवेभ्य इध्येवपादो प्रादूमुखयोनिवेद्य पित्रे पितापदहाय प्रपितामहाय 
च नापगोत्राभ्याय्ुदद््सेष्विति ॥ अनर पित्रादेरेकेकस्य संपदानसपवगस्यते ॥ 

ब्रहमपुराणेपि ॥ ततो मधुषताक्तं तु सोश्नमन्ने तिखान्वितं ॥ गृहीता देवतीर्थेन 
प्रणवेनैव ततपुनः ॥ पतद्रो अन्नमिस्ुक्तमा विन्वन्देवरथ त्यजेत् ॥ पितभ्यथ ततो 
दद्यादन्नमापच्णेन त॒ ॥ अष्ठक्चकगोत्रतत्तभ्यमन्न स्वधा नम इति। यच पि- 
आदीनां पत्येकं देवतासे सिद्धे अपावास्थायां पितृभ्यो दथ्यादिति बहुषचन गगा 
भोल्यन्तामितिवदुपपादनी्यं ॥ तेनेतादस्च वाक्यघ्चारणीयं ॥ अभुकसगोत्र पि- 

तररपुककशञप्रन अगुकगोत्रपितामहारघुककषमन् अश्रुकगोत्रपमपितामदहारघुककश्लमेन् इ- 
सुक्तवा एतदः पाच एषवोधंः एतदः मासनं एषवो मेधः एतद्वः पुष्पं एषवो धूपः 
एषो दीपः एतद्रो वस्ने इदमन्य स्वाहेति ॥ एवमावाहनेपि पितृनिति पदं द्वितीया- 

बहुबचनान्तश्ुचार्यावाहयिष्य इति प्रयोगो वोध्यः ॥ अत्र यु्ानिति वहुवचनो- 
परेशास्पित्रादि षण्णां श्राद्धेषु भरतिपुरषं चतुः परभृति यथाक्नक्ति युग्ान् ब्राह्मणा 

नामेत्रयेत् ॥ अस्मिन्पक्षे वेग्वदेवे तेत्रपक्षो नेति ककोपाध्यायाः ॥ एतदरसंभवे 
द्र द्रो ब्राह्यणो देवे पित्ये च सवरेतरा्त्रयेत् ॥ एषं षोडशचव्राह्यणाः ॥ तेत्र वा वेश्व- 
देविक ॥ याषेव पितृभ्यो विग्वदेषिको बाह्यणो मातापहेभ्योपि तवकेवेस्यथः ॥ एवं 
चतुरश ॥ एतस्याप्यसंमवे दवौ पित्रादिश्राद्धे ॥ दरौच पातापहादिश्रादधे ॥ वैश्वदेविके 
चद द्ौ ॥ एवमषौ ॥ यत्त॒ देमद्रौ छागरेयेन एककस्य त॒ वगेस्यद्रो दवो विपो 
समयेयेत् ॥ वैन्वदैये तथा द्रौच न परषच्येत विस्तर इत्युक्तं । यच तत्रैव भविष्ये ॥ 
पूरवाम्हे भोजयेद्धिमानषटो स्थ॑ प्ररक्षिणपिलयुक्तं तदुभयपपि वैश्वदेत्रकरतत्रपक्षे षावेण- 
तरयपरं ॥ वेन्वदेविकरतत्रपक्षे षट।॥ तद्भवे पित्रादि्रादधे मातापद।दिश्राद्धे च द्राविब 
ब्राह्मणो ॥ यावेव पितृश्यस्तावेव मातामहेभ्य इत्ययः ॥ वेश्वदैवेतु तंजतव ॥ एत 
चत्वारः ॥ एतस्याप्यस्तमवे द्रौ पितृमता ॥ चैन्वदे विक्यानेखभनिः स्थापनीयः ॥ 
तथा चोक्त देमाद्रौ बरह्मांडपुरणे। एक एव यदा विप्र द्विरीयो नोपपय्ते ॥ पितु 

णां ब्राह्मणो योज्यो देवेलगिनि नियोजयेदिति ॥ अच्रामिनर्छीकिको न गृह्ाभिः ॥ 
विषये ङोक्रिकमयुक्तखादिति कास्यायनसुत्रात्॥ इदं च वेश्वदरैविकस्थानेऽग्निनियो 
जने साग्निकतरिष्यं ॥ तदाह निशयत्विधो भचेताः॥ एकस्मिन् बाह्यणे देवे सामे- 
रग्निभैबेत् सदा ॥ अनमनेः इशः स्यार्छाद्कपभि समेत इति ॥ देमद्रौ शंखेन 
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तु कैश्वदेविकस्थाने नेवेचदुक्तं ॥ भोजयेदयवाप्येकर व्राह्मणं पे्तिपावन ॥ दये कला 
त॒ नवेश पश्चात्तस्य तु निषपेदिति ॥ तम्य पित्यद्धिनस्य स्थाने ॥ अ्रैकस्िन् 
बराद्यणेऽनेकेषां पित्रणां व्षिपरकार उक्तो हेमाद्रौ प्रभास्षखटयेवरस्परत्यो; ॥ पिता 
युक्ते द्विनकरे खे यक्ते पितामहः) प्रपितापदस्तु तादुस्थाः कंडे पातापहः स्मरतः॥ 
परमातापहस्त॒ हृदये खद्धो नामो तु सेस्थित इति ॥ द्धो रद्भमपातापहः ॥ एक एव 
यद् विप्र इति ब्रह्मापुराणादिवाक्ये यदुक्तं तदश्श्राद्धादिपिषयं ॥ तत्र ह्ययुगता 
विधानात् ॥ इह त॒ युगमानाश्चयेदिति वचनाद् द्वाविति बोध्यं ॥ एवं दरौ ॥ सवेथा 
बराह्मणारामे आह् हेमाद्रौ देवलः ॥ निधाय वा दभरबटन् आसनेषु समाहितः ॥ 
मपायुप्रपस्तयुक्तं विधानं प्रतिपादयेदिति ॥ बटुघुपसुष्यप्रतिकृतिः ॥ वठवस्तु कु 
शाग्रमागस्य युखपरिकसनेन देवे प्राङ्यखाः पत्रि चोदड्शुखाः स्थापनीयाः ॥ 
यतः प्राङ्गुखान्यासनान्येषां द्विदर्भोपहितानि च ॥ दक्षिणाप्रेकदर्माणि 
भोक्षितानि तिरोदकैरिति हेमाद्रौ देवरस्मरतिङ्षैषुराणयोषव्थि परादमुखत् 
स्य दक्षिण्रुखस्स्य चतूपी पीठादिषु युखस्थानीयकरिपताग्रभागामिभावेम प्रसु- 
सवाद्नापि तथेव मुखं परिकरनीयं शिष्टाचारोप्येवं ॥ मरषातुपरपाञ्यां संयुक्त 
विधानं श्रद्धेति फत्तव्यताकाडं स्रयमेव प्रतिपादयेदित्यथेः ॥ असििन्पक्षे निप्रतर- 
णादयो धर्मा; सर्वेपि कुशबरावेच ब्राह्मणक्गब्दव्यवहारात्छायंः ॥ यथा कुंडपाप्य- 
परिहोत्रेऽग्निदोत्रधर्पाः ॥ तथा च सथुद्रकरघूतभपिप्यवचं ॥ ब्राह्मणानामरसंपत्त 
मरता द भपयान् द्िनानिति ॥ गोडनिवैपे तु तद्भावे कुशपयं स्नापयिता निप्र 
येदिति इशवगो वाचनिकमेव निरमत्रणयुक्तं ॥ जत्र दराक्षापरकाद्रकमूलयवनिष्क्रयि 
१ दक्षिणा देया ॥ तदुक्तं बह्मपुराणे ॥ द्राक्षापरुकमूलानि यवांश्च विनिवेदयेत्॥ 

तान्यत्र दक्षिणाध तु द्द्रद्धिेषु सवेदेति ॥ मूरपरद्रकपरं ॥ इति श्रीपदं क्री 
परुरापासजनगन्नाधश्नभणा संशोपिते श्रीरश्ट्रकसपद्रुमे आश्युदयिक्निरूपर्णसपापरम्। 

।॥ अथ वेश्वदेवकाटविचारः ॥ 

अस्य चाहिताश्निना न ्राद्धमध्ये श्रादरान्ति वानुष्रानं कायै ॥ पिलयकरेत एव 
राध्ये ॥ यतः शराद्धासपूप्र पिडपितरयकञो वरिहितप्तस्मादपि पूवं वैश्वदेवः ॥ तथा च 
हेमाद्रौ देवः ॥ अङ्कते वेग्वदेषे तु ( गैश्वदष पुरा कला नित्ये चाभ्युदये तथा ॥ 
स्वाभीषटदेवताद्विभ्यो नैवे विनिवेदयेत् ॥ अकृता वैन्वदरेवं तु नवे यो न्षिःये 
त् ॥ तदनचन ग्रहवन्ति देवा प्रप्स्ादयो धर पतिलयान्वरापनम्मृतेः ॥ स एप 

द एधहोऽदरहगोदानमितः समा भीषम सम्यो मनर तस्माद नपहर्दः कुर्वीत तमेत 



( भ ) 
ववेवहुतरोषेण पृथगन्नेन या यामाय रोषेण वैनपदेवं क््यीदिति गृपरिरिष्टाच 
देवभेवेचदर्दीनातूं काथः ॥ स एष देवयजः ॥ आबाइनादि नैवे्ान्त; ॥ प॑चा- 

ननपूजारूपो देवयङ्ग इत्यथैः ॥ यनु दिप्सोनिवेदितान्नेन यव्यं देवतान्तरं ॥ पितु 

भ्यथापि तदेयं तदनन्त्याय कर्पत इति स्ंदबचनै तद्विनीतत्वान्नाद्रणीयमथवा 

केवलनैप्सवपरं ॥ विजीतसं नाम देवतान्तराय दत्तस्य देवतान्तराय त्यागोपयो- 

पयत ) स्थाटीपाकाः भरकीपिताः ॥ अन्यत्र पितुयज्ातत सोपरान्दे विधीयत इति।॥ 

अत्र स्थाङीपाकसाध्यानि कर्माणि स्थाटीपाकङब्देनोच्यन्ते ॥ तानि च पिडपितू- 

यज्ञादन्यान्यदृते वै एव वैश्वदेवे क्रियन्ते॥ पिडपितृयतस्तु कृते वैश्वदेवे पथादपरान्द 
क्रियते ॥ पिडपितुयङ्ञध श्राद्धासपुवैक्तो मलुना ॥ पितृयङगं त॒ निवेस्य विमद 

येप्रिपान् ॥ पिडान्वाहाकं शराद्धं इर्यान्पासायुमासिकमिति ॥ अयमेवं स्पष्ठमाह 

मात्रौ लोगाक्षिः पक्षान्त कमै निषैत्यै वैश्वदेव च सामिकः ॥ वियग ततः इर्या- 

ततोन्वाहारयकः जथ इति ॥ अत्र साधिकल्ञेताप्रिमान् ॥ पक्षान्तं कर्पापरयन्वाधानं ॥ 

अन्वाहार्य दशश्राद्धं ॥ ननु पक्षान्तपिडपित्यहयोमेध्ये विधानादेव वैश्वदेवस्य सा- 
पिककरकत्वावगमात्किम्थं साधिकग्रहणे ॥ उच्यते ॥ पश्ादिस्थाीपाकपिडिपितु- 

यकर मिरभिकस्योपासनामेनिंषटत्य्थं ।॥ अतस्तेनापि निरप्रिकान्तरद्रश्यमाणेषु 

कटेषु पर्वदेवः कन्त्यः ॥ शतादपि ॥ साभिकस्यादावेव वैश्वदेवः श्रूयते । नाहु- 
तस्याश्चीयुनाहुतं दद्यरिति ॥ साप्निकस्यापि श्राद्ध विरोषे पश्चादेव वैश्वदेवः ॥ तथा 

च परिशिष्टे ॥ समाप्ते पा्णश्राद्धे एकोदिष्टे तथेव च ॥ अग्रतो वे्वदैवः स्या- 
त्पथादेकादशेदनीति ॥ अत्र पार्वणग्रहणमनेकदेवत्योपलक्षणायथ ॥ तत्ैकादज्ञा- 

दिकन्यरिरितेषु श्राद्धेषु साधकस्य पुमेमेव वेश्वदेवः एकादश्चाहिक एव तु पथा- 

तकक्तन्यः ॥ तदाह हेमाद्रौ शारुंकायनः। भ्रादडाल्ागेव दुरवीत वैश्वदेवं त सापिकः॥ 

एकादक्षाहिकं युक्वा तत्र हन्ते विधीयत इति ॥ अनप्िकस्य तु शाद्वासूतरकछे 

्श्वदेषपरतिषेष उक्तो देमाद्रो षद्त्रिशन्मते ॥ प्रतिवा्तरिको होमः श्राद्रादो करियते 

यदि ॥ देवा हव्य न शृह्गन्ति कव्यं च पितरस्तथेति ॥ तत्रैव गौतमोऽपि ॥ पितृ 
शराद्धपद्धघखा तु वै्वदेषै करोति यः ॥ अङ्तं तद्धवेच्छाद् पितृणां रोपतिष्टत इति॥ 

ततश्चाजायं निष्कर्षः ॥ अनग्निकेन श्रादधोत्तरकाटं श्राद्धपाकेनापि वेग्वदेवः करै 
थ्यः ॥ श्राद्धमध्ये तु न कदाचिच्छ्रद्धपाकेन किन्तु पाकान्तरेणेव ॥ श्राद्धत्पूवं तु 

स्था न कत्तव्य एवेति ॥ अत्रानधिक शब्देन गृद्यापरिपान् शद्यागिनिशुर्यशस्येता- 
बुभावपि परिर्चो देमाद्विेयात्तयेव प्रतीतेः ॥ इति ॥ 



( ५४५ ) 
५५ श्राद्रमध्ये कततैव्यता ?\-तरह्माडपुराणे ॥ वैनवदेवाहुतीरण्नावर्ाय् ब्राह्मण- 

भोजनात् ॥ जहुयाद्धृतय्ञादि श्राद्धं कृत्वा तु तरस्मृतमिति ॥ अर्वाक् ब्राह्मणभो- 
ननादित्यनेनाप्नोकरणानन्तरं वेन्वदेवाहुतीजहुयादिुं ॥ राद्धं ठता तु भूतय- 
तादिस्मृतमित्यनेन भूतयङ्गादेरेव भराद्रान्ते कततेव्यतेति कृतवार्थात् वेन्वदेत्राहुस्यन- 
स्तरमेव बङिषरणं कायेपिति दरितमिति स्मृतिवेद्रिकाकारः ॥ अयमेकोऽनध्चिकस्य 
वैन्वदेवकालः ॥ द्वितीयोपि भविष्यपुराणे ॥ पितृन्पतप्यै त्रिधिवदूधछि दखा बि- 
थानत; ॥ वैश्वदेवे ततः कर्यासश्चाद् व्राह्मणवाचनपिति ॥ वङिशञन्दोऽपि तमेव 
व्याख्यातः ॥ ये अश्विदश्धा मत्रेण भूपो यं निक्षिपेष्हुधः ॥ जानीहि तै वरि बीर 
आद्रकमेणि सवेदेति ॥ अनेन विकिरसंन्षफवङिपरदानानन्तरं स्वस्तिबाचनालसा् 
वेश्वदैवं कुर्यादिति द्वितीयः ॥ त्तीयोपि मन्बादिमिरक्तः ॥ उच्छेषणं त॒ तन्तिष्टे- 
दषद्ध बिसनितीः ॥ ततो गरहवरि कर्यादिति धमो व्यवस्थित इति॥ 
त्राहि धाद्धोत्तरकारं शृहवङिविहितःसच वेश्वदेवार्यकर्पेकदेशः ॥ अतो वरश्वदे- 
वएवायं श्राद्धोत्तरकाटमुक्तो भवति ॥ बरिशद्वस्य प्रदशेनाथत्वात् ॥ मत्स्य- 
पुराणेऽपि ॥ उच्छेषणं तु तत्तिष्टेत्तावद्धिपा विसनिताः ॥ वैश्वदेवे ततः ज्र्यानि- 
ठते पितकमणीति ॥ भविष्यत्पुराणे ॥ कूखा श्राद्धं महाबाहो ब्राह्मणांश्च विज्य 
च ॥ वैश्वदेवादिकं कपर ततः इर्यान्नराथिपेति ॥ स्मृत्यन्तरे ॥ यदा श्राद्धं पितुभ्य- 
स्तु दातुमिच्छति पानवः ॥ वर्वदेवं ततः कुर्यारिनिरत्ते पितकपणीति ॥ पैटिनसी- 
रपि ॥ श्राद्धं निरय विधिकैषदेवादिकं तव; ॥ दुर्यादिक्षां ततो ददयाद्धेतकारा- 
दिकं तथेति तदैवमनभिककतैकवेग्वदेवादेस्चयः कालाः ॥ अप्नोकरणानन्तरमेकः ॥ 
अन्यो भिकिरादुपरि ॥ त्तीयो ब्राह्यणतरिसजेनास्पश्वादिति ॥ अत एव काराग््या- 
भरिमतोऽपि ॥ तप्याप्यनभिकशब्देन ग्रहणादिति देमाग्यदयः ॥ ककोँपाध्यायास्तु 
शरह्याभिमतः धाद्रात्परव बेशवदेवस्ततो वैष्वदेवार्थेनेव पाकेन श्राद्रपित्युक्तः ॥ एवं ै- 

` श्वदेषे काटत्रयमभिधायाशार्केण श्ांखायनपरिशिष्प्रदाहुस्येस व्यवस्थाभिदिता ॥ 
आदो खद्धो क्षये चान्ते दश्च पध्ये मदाय्ये ॥ एकोदिष्ट निषटतेत 
वेन्वदेवो विधीयत इति ॥ अता निरशिनाप्याभ्युदयिकथ्राद्धमपि वे्वदेवानुप्रान- 
पूथैकं कायै ॥ यत्तु अङ्कते वैश्वदेवे त॒ स्थारीपाकाः भ्रकीतिता इति देवरुवचने 
तदुद्धितीयादिप्रयोगविषयं ॥ तत्र हि दृद्धिाद्वामाषेन वन्वदेवपूवेकतायाः प्रस- 

तयभावात् ॥ रेणुकारिकायामपि ।॥ निर्गेननान्तं नित्ये ( पंचपदहायत्नेनैव हतकार- 
धिद्धौ भादधं निभैत्ये पिषिवदशवदेवादिक ततः र्याद्धितां ततो दघ्रादरन्तकारादिकं 
तथेति पेदीनस्युक्तौ दंतकारस्य पथशुपादानसामर््यादधितकारातिरिक्तं निभेजनान्तं 



{ ५६ ) 
वेश्वदेवमनुष्टेयं ॥ अतो रेणुको क्तिरपि संगच्छते ) वेश्वदेषं द्विजो ततः ॥ भ्ध 
करिष्ये संकरप्यं तत्कृत्वा पूवेरवस्स्थितः ॥ सन्नियम्य सेगुक्तः पल्या सकसपष 
चरेत्॥ स्थारीपाके निषटचे तुः द्वितीयादो भवेदिदपिति।। इति वश्वदेषकारुनिणेयः॥ 

॥ अथ पकारण्या्चारः ॥ 

परसतगाल्याकनिणयोपि क्रियते ॥ पि वैन्वदेवास्पाकाच्छाद्धपुत श्राद्धाः पृ. 
थक् पाक ईति ॥ तत्र सदेकमारेस्यान्वदहिक पाकस्य हि वेशवदैवाद्न्नादिति पार 
स्करेण सवाथत्वोक्तेः ॥ ( विश्वे सर्वे देवता यस्येति व्युपस्या सर्वाथेखोक्तिः ) 
श्राद्धाय पृथक् पाकस्य च क्चनाभावाद्रै्वदेवार्यैनेव पाकेन श्राद्धमिति ककोपाध्या- 
यादयः ॥ आन्वर्किस्य हि पाकस्य चखवाथचेष्यन्वहपचुष्टीयपानकमेपात्रायस्वाव- 
धारणालाकांतराभिधानाच श्राद्धाः पृथक् पाक इति देमाद्यादयः। वत आद गाः 
क्षिः ॥ पित्रथ निवेपेखाकं वे्पदेवायेमेव च ॥ वैश्वदेवं न पित्र न दारच वैश्वदेवि- 
कमिति ॥ अत्र यथपि पबाद्धं एकमेव पाक्युभया्थ निवपेदित्यपि प्रतिभाति 
तथापि उत्तराद्धं पाक्मेदः स्फुटीक्रियते ॥ वेश्वदेवं न पित्रभमिति ॥ 
पैम्वदेवाथं नित्यहोमाथ पकपन्न वैश्वदेवे तन्न पिचर्थं ॥ अन्बहमतुष्ठी 
यमानायां देवभूतपितृमदप्योपपादानां यज्ञानमेकपाकसाध्यखनिशयादशेश्ाद्धाय 
न भति ॥ दक्चभाद्राये पकप दि ।) तद्रश्वदेवाथमपि न भवति ॥ दक्ष 
दञ्दैन चाज दश्चेधाद्धति कत्तेव्यतावत्वास्छर्वाणि पिद्तिश्राद्वानि रध्यन्ते ॥ वेव 
देवकषद्धेन भूतयज्ञ पित्रयज्ञ मदुप्ययत्ता अप्युपङक्ष्यन्ते॥ अत्र न दा केवदैविकमिति 
 यद्टोगाक्षिवचनेकदेशेनोक्त तदवरेवस्य श्राद्रादपुवं पध्ये वायुष्ठाने क्रियमाणे सस्येव 
वेदितव्यं न तदुत्तरकारं क्रियपाणेपीति ॥ यत आह पंठीनसिः ॥ पितिषाकात्षयु- 
दस्य वेश्वदैवं करोति यः ॥ आरं तद्वेच्छ्द्धं पितणां नोपतिष्ठत इति ॥ अत्र टि 
पितपाक्षशद्धन सफस्पितः पितदेवस्यतयावस्थः पाकोभिधीयते । तदवस्थाचोद- 
रणमेक्देश्चस्य तदवत्थता पच्यावनमेव न विमागभात्रे ॥ तदवस्थता प्रच्यावने च 

 पूवेरेवताषंवधापनयने सव्येवोपपद्यते ॥ अतः पितरूपदेवताभ्योऽपनय एवायंुद्धर- 
तिना प्रतिपयते ॥ भाष्योत्तरकाड तु श्राध्यायस्यापि वैश्वदेवे पिनियोग उक्त एव 

 पेदीनसिना ॥ श्राध्य निवेस्य विधिवदैन्वदेवादिकं ततः ङयादिक्षां ततो दयाद- 
तकारादिः तथेति ॥ अत्रा्येन ततः. शद्धेन पूवश्ोकाथां हेतत्वेनोच्यते ॥ द्वितीयेन 

श्राद्धावशि्दन्नादिस्युच्यते ॥ तेनायपथः ॥ यततः आाद्भात्वुव पित्रपाकास्सय्रद- 
तेनान्नेन वेन्वदेवे क्रियमाणे श्राद्रषासुरं स्यात्ततः कारणात् भाद्धं निवस्य ततस्त- 
र्छ्ाद्ःवशिष्टादन्नाक्किविद्ादाय वेश्वदेषादिकं. इ्यादिव्यथेः ॥ अारकिब्देन 
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सर्वमन्नताध्यं नैत्यकं कमं शृते ॥ तेन नित्यश्रादधषपि दचेधाद्धोप्युक्तपाकरोषा- ` 
कतेव्यं। तदेवं यदि ब्राह्मणविसजनान्ते वैश्वदेव कुर्यात्तदा आद्धा्थैनेव पाकेनेति॥ 
यदा तु पृवोक्तेन भरकरेण विसजेनासाचिनकाड्जयान्यत्तमङाङे वेन्वदैवं र्या 
तदा पृथक् पाकेनेति ॥ पिहदानाद् भाक् पाकभेदे स्मृस्यन्यतरं आतुरेभ्यः भरी- 
-णेभ्यो बारेभ्यो यच्च पच्यते वैश्वदेवं न तद्कर्याच्छाद्धार्थं यच पच्यते ॥ तथा ॥ 

दरापि शिशु देवेभ्यो यतये ब्रह्मचारिणे ॥ शराद्रपाको न दातव्यो याबर्खिडान्न 
निवेपेदिति ॥ भचैतसाप्युक्तं शृह्पाकाद् यि रत्वा निर्भस्थे पित्यश्िकं ॥ ततो 
निरपरमन्ने यत्तेभ्योग्रे तन्नितेदयेदिति ॥ ग्रह्यकर्मा्थो गृह्यः ॥ वद्धिरत्र पै्वदेवः ॥ 
पितृयश्तिय साग पिडपितृयज्ञं निवेस्य समाप्य ततस्तदनन्तरं श्राद्धार्थं निरुप यदन्ने 
तत्तेभ्यः श्राद्धोहेश्येभ्योग्रे पूव निवेदयेद्याद् ॥ अर्थादुत्तरकाख्मन्येभ्योपि दथात्॥ 

|| अथ साभिकस्य पाकाभथिनिणयः॥ 
अयं पङस्तु ग्रह्याभ्रो कायः ॥ चत्वारः पाकयज्ञा इति घत्रे पच्यतेऽन्वहमने 

नैत्यस्मिन्निति वा पाक इत्यन्वथसंज्ञया पाकस्य गृद्याग्नो कत्तेव्यतापतीते ॥ वेवा- 
दिकेऽओो वीत श्ये कमे यथाविधि ॥ प॑ंचयज्ञविधानं च परि चान्वाहिकीं गदी 
ति मनुक्तथ ॥ शृष्यकरेरक्तं कमै ग ॥ विवाहोत्तरकाठं क्रियमाणेन शूष्याग्ेवि 
 बाहसबधादरवाहिकस्वे न पुनविवाददोमाधिकरणववेन ॥ विबाहहोपस्य मार्यात्वसि- 
उ्यथतेनाग्निसिद्रयथभावात् ।॥ अत एव भगवता पारस्कराचायैणावसथ्या- 
धाने दारकाले इत्यादिनोपासनाग्निसिद्धये आव्रप्तथ्याधाने पृथक् सपाभ्नातं ॥ 
यद्यपि पक्ति चान्वाहिकीं श्दीति मनुनाऽन्वाहिकर एव पाको ग्रह्याग्नावुक्तस्तथापि 

 पाकत्वाविशेषात् श्राद्धस्य पाकयज्ञत्वाच्च श्राद्धायपाकोप्यत्रैव काथः ॥. अत 
एव॒ श।वजननारो चयोवैष्वदेवामावेप्यतरेवाव्र्यपहरहः पाकः कत्ेव्यः ( रुते 
समनुप्राप्ते मध्ये पवेसमागते ॥ सुतकेपि च कतैव्ये वेन्वदेव च साग्निः ॥ 
अदत्वा वैश्वदेवे तु पित्यक्गं समारभेत् ॥ हया मवति ततसर्वपिति कात्यायनो- 
ऽब्रवीत् तदाह यत्रपाश्व कात्यायनः ॥ पचनाम्नो पचेदन्न सूतके मृतकेपि वा॥ 
अपचेन्नेकरात्रेण पुनराधानमहतीति ॥ पाकश्च गृह्यामनेरेकदेद्चं ॥ प्रहानसे डला 
कायेः ॥ तदुक्तं त्तुरिशषतिमते ॥ प्रातरदोम तु निरवस्य सुध्धरलय हृताशनात् ॥ 
दोषं महानसे ता तत्र पाक . समाचरेत् ॥ तमरिनि पुनराहस्य शााम्नावेवर 
निक्षिपेत् ॥ दतोसिमिन् वेश्वदेवादि कमं इयादतेद्रित इति ॥ दोष अध्येकदेधः ॥ 

 शखायनकारिकायामपि ॥ नित्यपाकस्य शाठामेरेकदेशस्य कायेतः ॥ पाकाय 
हसपूकं हतवा तत्र पर्वा म्टानसे॥। वेश्वदेबोप्यगारे स्यात्पाकाथेः सोप्यलोक्षिक; ॥ 

८ 
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भूरिपाफो भवे्त्र भादादाषुरवेषु च कृतेपि वैश्वदेवे स रोको तैव कायेतः॥ 
होमेनान्तसित केचिदाहः. सर्वत्र छोकिकं ॥ न तस्समेजसं तेषापुपयद्धोमदशेनात् ॥ 
समास चोय्युकस्याहुर्यगारे पहानघात् ॥ पाकान्त वैशवदेवात् मार् नेतदपयुषप- 
दयते ॥ आहेप्ुसके पाकः शामित्र इयते परौ ॥ वचनादाहृति; सातु , रौ. 

किकस्वपवगैतः ॥ धूपकरो दीपक्यैव तापा्थो य नीयते ॥ स ते लोक्कि जञेया- 
स्तावन्मात्रापवर्मत इति ॥ समासे कृते महानसेऽशिष्टदतेधूपाययं नीतानापग्नीनां 
रौकिकलमितयथेः ॥ पवाते त॒ विशेषः ॥ निर्यपाकस्याव्षथ्याग्नो विहितस्याभा- 
वारप्वष्ह एव बह्मयज्ञवजितादेव यज्ञादयशवत्वारो यज्ञाः ॥ पर्या ऋलिगादिद्रारा 
करणीयाः पाकयङ्ञतवेन तेदां गृद्याग्निसाध्यलाच्च ॥ न स्री जुहुयान्नाुपनीत 

इति निषेषात् पत्नी न स्वयं जुहोति ॥ अयं निषेधस्तु ऋलिगादिसन्निधावेव भव- 

सते ॥ तदसन्निधो-तु परन्यपि स्वयं देवयज्ञादि करोति ॥ नोपवासः प्रवासे स्या- 

सपत्नी धारयते व्रतं ॥ पुप्रो श्राताथवा पत्नी रिप्यो वास्य वलि हरेदिति शंखा- 
नगण ॥ भोषिते वाप्यक्क्ते वा स्वामिन्यनधिकारिणि ॥ पूप्रो खाताथवा पत्नीं 

शिष्यो वा जुहुयादिति रेणुकारिकायां च देवय्ञादिषु चतु यतेषु. पर्नीकन्तक- 
 ठ्याप्युक्ततवात् ॥ निरग्ेस्तु स्वकत्तका एव पंचपदहायज्ञाः ।। यत्त पचन यदि कु- 
षीति प्रवक्न्नयिमान् द्विनः॥ समारोपे कृते वाम्ेरदे्वरैवं तु छोक्षिके इति ॥ मदन- 
पारिजाते परिकषिष्येपि ॥ भषिशेदाग्निकथेत् कदाचित् कालविपेयात् ।। य॑सिन्न- 
ग्नो भवेत्पाको वैश्वदेवस्तु तज वै इत्यादि वचनबरद्रैदेवः परवासेपि साग्नि 
ना कायै इत्युक्तं तद्यस्यां शालायां प॑चपदहायजेभ्यो वेश्दरैववरिदहर्णयोः पृथ 
गिधिरस्ति तच्छाखिकत्तेकवेश्वदेवविषयं ॥ वाजसमेयिनां तु अथातः पंचपहायज्ञा 
इत्यादिनापारस्कराचर्येः पंचमहायह्माजविधानेन वै्वदेवबटिदह्रणयोः पृथग् तरि 
ष्यभावादपचमशयतेष्वेवास्माकं वग्वदेवग्यवह।रात् ॥ येषामपि वेम्यदेवबलि्र- 
णयोः पृथग्विधिरस्ति तेषापपि पचमदहाय्नानुष्ठान प॑चणश्ह एवोक्तं ॥ यचच ॒यज्ञवि- 
धाने च ग्रहे यस्य न जायते ॥ पनीसंनिद्धिे हयग्नो कथं कायं प्रासिना ॥ य- 
्लोक्तेन विधानेन रैव मोतनृपैतृकान ॥ तथा ब्राह्यपहामेधान प्रोषितो रोषिकर 
चरेदिव्युक्तं तथस्यां शाखायां परनीसंनिहिते ग्चेग्नो पचमदायज्ञाचुष्ान विहितं 
नास्ति तच्छाखिकमकदेवयन्तादिषिषयं । पंचयत्ञविधान च ग्रहे यस्य न जायते ॥ 
परनी सन्निहिते हगनावियुक्तवात् ॥ अस्ाफ पारस्करग्रहभूत्रानु सारिणां वाज. 
 सनेयिनां तु न भरवासे ब्रह्मयज्ञजितादेवयङ्ञादयशचत्ासे यज्ञा भवन्ति ॥ चत्वारः 
पाकयन्नाहुरो तः प्रहुतः प्रारित इति सुप्र देबयज्ञादीनां चतुर्णा यज्ञानां पाकयज््- 
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ताभिधानात् ॥ नोपवांसः प्रवासे स्यात्पत्नी धारयते व्रतं ॥ पूत्रो सायां 
पत्नी शिष्यो वास्य वरि हरेदिति 

हांखायनणग््े॥ पचपहायत्नान् प्रहृत्य पोपिते वाप्यक्षक्ते वा स्वामिन्यनधि- 
कारिणि ॥ पुत्रो रताय वा पतनी शिष्यो वा जुहुयादिति रेणुकार्कियां सष्ा- 
ग्नावेव स्वगे देमयज्ञादीनां चतुणापनुष्ानस्यामिदित्ात् ॥ प्रवासकर्मापि भ- 
रस्या प्रवासे नैत्यकं कपे कृतवा चैव यथाविधि ॥ संफरप्य पूथेवच्यागान् तन्या 
त्पैचयद्घबदिति रेणुकारिकायापोपासनाग्निपरिचर्याया; प॑ंचमहायज्स्यागकश्षप्य- 
तां वदता पैचपहायज्ञाचुष्टानस्य स्वश्रहै दरितखात् ॥ वेभ्बदेवबलिषहरणयोः पैव. 
प्ठायज्ञेभ्यः पृथकत्येन विध्यभावात्तेष्यैव वेभ्वदेवग्यवष्रो बवाजसनेयिनापिदयुक्त- 
त्वाच्च आसाकेमाष्येपि ॥ प्रवासे वैन्ववदेव इत्युक्ता ॥ अथातो धमेनिक्गासा- 
पद्धतो गगौपाध्यायैरपि सामनः प्रवासे पति यावलसवासं होम वे्वदेवयोर भाव इत्यु 
क्तखाच्च ॥ अत एव निक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकरप्य च सिज ॥ परवसेत्कायवान् 
विरो मृपेव न चिरं कषिदिति छंदोगपरिशिष्टे कात्यायनेन परवासोपरिथतावगिनि 
साध्यकमणां खण्रद् एवान्रन्टयचेन तदथेमूखिक् परिकसपनपभिहितं ॥ किच स्मै- 
गननपेत्र भवेद्धोमो छोक्रिके न कदाचन ॥ नक्चाहितामनेः स्रकमेरो किकेऽनो विभि- 
यत इति तत्रैव कात्यायनेन रोक्षिकाग्नो साग्निकस्तवेधि होमोपि प्रतिषिद्धः ॥ 
तस्मादग्निमतः प्रवासे देवयन्नादयश्चलारो यज्ञा न भवनि ॥ फति स्रग्रह एब 
ग्रहयाग्नो ॥ अत एवोक्त देवभाष्ये कटश्रूते ॥ परसन्यद्ा हुतं पन्येताथ अजीत प- 
ण्युपोप्य यद् संस्थिते मन्येताय शरुजीतेति ॥ प्रवासे देवयत्गा्नुष्ठान चिकीर्षित 
चेरस्यात्तश्रा प्रवसन्यदा हुते मन्येतेति नावध्यत् ॥ किति ॥ प्रवसन् हता श 

जीतेवयेवपेयाव्ष्यत् ॥ पएयमन्वादाये श्राद्धारिकमपि स्यगरह एवान्य ॥ चतवारः 

पाफयक्ञा हुतो हृतः प्रहुतः माश्चित्त इति पारस्करण्तै ॥ प्रहुत; एिक्मणेति श 
खायनय््ये च पिठिवकप्रणः श्रद्धापरपर्यायस्य प्रहुतपाकयज्ञस्वाभिधानात् ॥ अष्टकाः 
पार्मण; श्राद्ध श्रावण्या प्रहायणी चद्याश्वयुजी चेति सप्पाकयक्॑स्या इति 
गोतमरमृनो च श्रादपाकयश्षसेस्थाम्ुपरि गणित्लात् ॥ जमावास्यादि नियतं 
प्रोपिते सहचारिणी ॥ पत्यो तु कारयेत् श्राद्रमन्येनापि ऋलिमारिनेति बरह्मपुरा- 
गान |. मादिक्द्धेन प्षयाहादिनियतसोतरश्राद्रगरहणं ॥ तस्मादग्निपान्मवासी स्वग्रह 
एय् बरसिगादिद्रारय व्रह्मयक्ञ्रम पचमहायज्ञ दश्चश्राद्ध क्षयाद्श्राद्धादि कुर्यादिति 

सिदध ॥ देमाद्रिपद्रतौ व्यासो विशेपमाह ॥ व्यक्ताम्नेः पविणे नेव नैको 
इद्ाचन् ।॥ अल्यक्तामेस्तु पिदोक्तिस्यघ्पाहपकरप्य मौनयेदिति ॥ भतयक्ता- 
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म्निपधिकारिणं प्रलेव पिडोक्तिः ॥ श्राद्धोपदेश इत्यथैः ॥ तैन प्रवासभार्ेि 
युनराधाने सति श््याम्नेः पुनराधानं दृसवैव श्राद्धे कायैम् ॥ अन्यथा आद्धानधि- 
कारात् पूणिमामावास्ययोस्तु साग्नेः पराभ्निसिद्धान्नमोजने निषिद्धमेव ॥ परा- 

मनिपकं नाश्नीयात्पपणि भोषितोग्निमानिति वचनात्॥ दे च पोणेमासे च परा- 
म्निपकमोजने ॥ आधानादिद्तं नष्येच्छोतं स्मा तथैव चेति वचनान्तरा्च ॥ 

अत्रान्येनाहितोग्निः पराग्नकषब्देनाभिधीयते ॥ अतो कोकषिकाग्निपकं न निषि 
द्मिति केचित् ॥ अपरे स्वेवमाहुः ॥ स्वाहितात्यरस्यैवाग्नेः पराग्निशदवेनाभिधाना- 

छोकिकाग्निपकमपि निषिद्धमेवेति ॥ एवं च सति पराग्निपरनिषेधास्मवसत अ- 
गिनिसान्निध्याभावेन पाकामावादुपवासे भाते नोपवासः मरवासे स्यास्पर्नी धारयते 

तमिति शांखायनगरह्चे पवसन्नोपवसेदिति छंदोगये चोपवासनिपेधारकथं वत्तेनीय- 
मि्याकांक्षायां परवसन्नग्निमानिभः पयोपूकफटादिभिः ॥ काठ नयेदश्क्तौ तु 
विधिना पाकमाचरेदिति वचनेन परयोमूकुफरादिभक्ष्यद्रग्य विधौयते ॥ न ख 
प्रवासे गहाग्यभावेन पाकामावासवसन्नग्निमानिति वाक्ये पवेपदाश्रवणाचच प- 
योभृखादिना काटनयनं सवेकटिकोपििति वाच्य ॥ तथा सति पराग्निपक्ं ना- 
श्रीयादिति वाक्ये पनेग्रहणस्य दश्च च पोशमासे चेति व्यि दर्शादिग्रहणस्य च 
्ैय्यापित्ते; ॥ तस्मास्वराग्निषकं नाभ्ीयादित्यय निमेषः पवेण्येव प्रवतत इति 
केचिदाहुः ॥ अपरे व्वेवपाहुः ॥ नित्यपाकस्य गृद्याग्तिसाध्यतलासव्रसि चण 
हयाम्यभावेन पाकाभागासवासे परवान्यकारेपि पाकं तिने पयोभूरादिना काल- 

नयने कुर्यात् ॥ तदपताप्यै तु पृष्ठोदिभि विधानेन पाकपपि र्यात् ॥ तदुक्तं 
प्रसन्नग्निमान्िपः पयोमूखफलादिभिः ॥ काठ नयेद््तौ त्त विधिना पाकमा- 
चरेदिति ॥ यत्तु पराग्निपक्तं नाश्नीयादिति वचनं यच्च दे च पोणेमासे चेति व. 
चने तदुभयमपि विधिमतिक्रम्यापि ह्यागतः पराग्निपकम्षणे प्ते भतिदोषाधि- 
वयज्ञपनायेमिति ॥ कंदुपकं त॒ न निषिद्ध ॥ शिष्टचारात् ॥ तथा च त्रिकाड- 
भडनीये पठन्ति ॥ इक्षु क्षीर विकारं श्रा श्रष्टान्यवांस्तथा | फएरमूलानि 
-चाश्षीयास्पणि प्रोषितोग्निपान् ॥ ( प्ैष्यभोषितोग्निपानिति षठो वा) पराभि 
पके नाश्चीयाद्विहाय गुडगोरसो ॥ शाकपिण्याकसूत्वादिं अआपम्ात्फडादिकं ॥ 
-सङृसवैणि सर्विषपद्रविष्यं खघुभोजन ॥ न सायं नोपवा परथ साय॑श्राकास्तये- 
पषवमिति ॥ स्वाधानिनस्खोपापसनागन्यभावाक् गृहेपि रोक्गिकाग्नायेव पाक इति 
न तस्य प्रवासे कथिद्विशेषः ॥ यरष्यागनावश्टथविहितेन पाकेन वेन्वदेदादिद्् रयै 
सिद्धे न पुनस्तदरथ पृथक् पाङश्रयणं युक्तं ॥ न च दृ्टायेस्येवे पाकस्य गृष्ाग्नो 
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नियमः ॥ असति ष्टकारये पाकाभापप्रसंगात् ॥ नचेष्टापतिः ॥ पचनाग्नौ पचेद्र 
सृतके भृतकेपि षा ॥ अपचेन्तेकरत्रेण पुनराधानमरैतीति यद्पान्वि चैनवदेवा्- 
भवेप्यश्ष्टायैतया पाककतेव्यताया नियपतवात् ।॥ यत्न कशिदाह् ।॥ आक्नौचे 
बैवदेवानधिकारे तदथपाकस्यावसथ्ये विहितस्याभावादुश्रहस्थितेनापि साग्निना 
फराहारादिकमेव कायैमिति ॥ तन्न युक्तं ॥ आश्नौचे वेश्वदेवानधिकारेपि पचना- 
ग्नो पचेदक्नमिति यष्षपाष्वेचनेन नित्यपाकस्यादृष्टायेतया विहितस्य पचनाग्नौ 
फते्यताया नियमितस्येन पाकसद्धावात् ॥ निरण्नेस्ते स्वारमाथ पाकनिषेधाश्ौचे 
वेश्वदेवाद्यभावात्तदथः पाको न भापोति॥ अत एव रन्धक्रीताश्नना वा स्युरि- 
त्युक्तं ॥ एतदसंभषे तु दुंबाथ पाकः करणीयः ॥ तच्छेषं स्वयं शजीयात् ॥ 
छटुबासन्निधाने त॒ फणाहारा्दिकमेगोचितपिति। इति साग्निकस्य पाकाग्निनिणेयः॥ 

॥ अथ निरभिकस्य पाकाभिनिणंयः ॥ 
ञतरैतेचिन्रयते फिमिदं ग्ष्यसूजविहितं वेन्वदेबापरपर्यायं पचमहायज्ञास्यै फं 

शृ ग्निपत एव स्यादुतानग्निमतोपीति ॥ तत्रके आचाराद्र्राचारचिन्तापणिका- 
रादयः ॥ वेश्वदैवं तु कुवीत स्वक्षाखाविषहितं तत इति व्यासेन स्वश्षाखानिषहितस्येष 
वेशवदेवस्यानुष्ठेयत्वाभिधानादनग्निकं पतिस्वगृह वैश्वदेवान्तरविपेरश्रवणाद््वदेवाकर् 
णापर्या स्वग्रश विहितमेवानग्निमतो पि वेन्वदेवकर्मेति ॥ यत्त॒ छदोपरिशिष्टे का- 
स्यायनः ॥ अग्न्यादिर्गोतिमेनोक्तो होमः शफर एव च ।॥ अनाहितामनेरप्येष यु 
लयते बरिभिः सहेति ॥ निरे; पभरकारान्तरमाह तच्छदोगविषयमिति मन्यन्ते ॥ 
तदेसद्धतैयज्गगेककोपाध्यायादयोऽपरे न क्षमन्ते ॥ यष्यसूपरत्रिहितानां देवभूतपिव् 
मनुष्योपपादानां चतुर्णा यज्ञानां पाफयक्षसेन तेषु गृष्याग्निपत पएत्राधिकरारात्र् ॥ 
तदुक्ते पारस्फरण्षने ॥ चस्वारः पाकयक्षा हुतोहृतः प्रहुतःपारित इति पचसु बिः 
शारायां विवाहे चूडाकरण उपनयने केशान्ते सीमन्तोन्नयन इति ॥ सेयं घ्रूजजयी 
कर्फोपाध्यायादिभिष्यांख्यातापि सुखेनार्थावबोधायं स्पष्टतया व्याख्यायते) परयते 
म्बहपनेनेत्यस्मिश्िति बा करणब्युत्पस्याधिकरणब्युसपत्या वा पाकः। अफत्तरि का 
रके च संक्घायापिति घन् ॥ पाकः पचनो शष्ठ आवसथ्यो वैवादिक उपास्तनः ॥ 
शाक इत्यनर्थान्तरं ॥ पाके गृह्ये आवसथ्येग्नो यत्ताः पाकयह्तास्ते चलसारथतु्बिधा 
भवन्तीत्ययैः ॥ के ते पुनश्चतवारः पाकयज्ञा इत्यपेक्षायामाह ॥ हुतोऽहुतः प्रहुतः 
पराशित इति ॥ हूयत एवाग्नौ यस्मिन्कमेणि न बलिप्रदानं सहत; ॥ यथा साय 
पातः फारीनपौपासनस्य परिचरण देगयज्ञो पाफकरपादयश्च ॥ श्ांखायनग््ेपि ॥ 
हुतोगिनिहत्रहेमेनेति ॥ अ्ाग्निहोजश्देन तत्साघनीभूताग्निसह ओपापनोनि 
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ठैकष्यतै | नहि स्पा्चैऽग्निहोत्रह्ेमोऽस्ति ॥ अगिनिहोमस्य भ्रोतताव् ॥ तेनागिहो 
पाके ओपाक्तनाग्नौ यो हेमः सोगनिहोत्रहोपस्तेन हतः पाकयज्ञो भवतीत्यथेः॥ एतेन 
देवयङ्ञस्य पाकयत्खञुकतं ॥ अहतः ॥ न हूयतैऽग्नो यसिन्करपेणि सोऽहुतः पाक- 
यज्ञः ॥ यथा भुतयङ्सषबरिसतस्तरारोहणपणिषधानानि ॥ सांखायनण्ह्येपि ॥ अ- 
हुतो बिकमेणेति ॥ बिकपेण्येलयेतःघस्तरारोहणस्याप्युपलक्षकं ॥ होमाभावात् ॥ 
एतेन भूतयज्गस्य पाकयज्ञखमुक्तं ॥ प्रहुतः प्रकर्षेण हूतः प्रहुतः॥ यत्र होमो वकि- 
हरणं च॥ परकै षटिप्रदानाधिक्यात् ॥ यथा पक्षादिभवणाकर्मादयः ॥ यद्रा. हुत 

एव पक्षादिश्रवणाकमदिरन्तमावः ॥ हुयते प्रधानतयाग्नो स हुतः ॥ नचास्मिनपक्षे 
षरिसं्वधस्य परिसंख्या ॥ ्रहुतशद्धेनखनष्टकाकमेपा्ेणश्राद्धादिपितयकर्मो च्यते ॥ 
प्रहषेश होमपिडद्ानभोजनादीतिकत्तव्यताविशेषात् ॥ शांखायनग्दयेपि ॥ प्रहुतः 
पितृकमेणेति एतेन पितृयज्ञाख्य पिियवरेरन्धादाथश्राद्धस्यः च पाकयत्ञतघ्कंतं ॥ 
धत एव गोतमेन सप्पाकयज्ञसंस्थाघ श्राद्धं पशिणितं ॥ जषटकाः पर्णः श्रादं 
भरवण्याग्रहायणी कैरयाश्वयुजी चेति सप्तपाकयक्गसस्था इति ॥ अत एव श्रीपद- 
तेयज्ञोपाध्यायेः कर्कोपाध्यायेश् यत् गरृद्याग्निमत एव श्राद्धेऽधिकायो नानग्नेमत 
इत्यभिहिते ॥ तद्यवतंतर तेनाग्निमतः प्रवासे भाद्ध न मवति।॥ किन्तु अग्निसन्नि- 
धाषेव ऋस्विगादिद्रारा पर्या कारणीय इतरपाकयह्वदग्निपाध्यलात् ॥ भपंचितं 
चेतद्विस्तरतः भाक् ॥ एवं च सति ग्ोक्तानां विकृतिभाद्वानां सर्वेषां पार्वणधाद्- 
विकृतेन प्रहुतपाकयज्ञतवं सिद्धमेष ॥ तदुक्तं शांखायनग्र्कारिक्षायां ॥ पितर 
यपिडदानादि कमे स प्रहुतो मखः ॥ यतो यक्किचनश्राद्रमावपेखहूते तु तदिति ॥ 
यच्पि ॥ नहि भहुतसेवंधः मेतशरद्धेषु विदयते ॥ द्रतषु तेषु शात्नेण. पितलोकापि- 
रिष्यत इति शांखायनग्रहयकारिकायां सपिडीकरणपूषमावीना परेतश्राद्रानां प्रहुत- 
पाकयज्त्वामाव उक्तः ॥ सपिडिकरणान्तानि मेतश्राद्ानि यानि वे ॥ तानि स्यु 
किक वन्दातरिति शारयायनोऽत्रवीदिति स्ैनि्वधोद्ाहृतवचनेन प्रेतश्रद्धेषु लो- 
फिकाभ्नेविनियोगथोक्तः ॥ अतो न गृह्यामिसाध्यानि परेतराद्धानि ॥ तथापि मते 
वा शृहपतो परमेषठीकरणमिति छंदो शृ ॥ मेते वा गृहपतौ स्वयं ज्यायानिति शां. 
खायनग्दये च श्रहपतो प्रेते सति एकादन्नाद्र दरात् प्राक् एकादेरेऽदनि गृधाम्या- 
धानस्य विदितत्वात् शृ्यान्याधानपूर्वकैवेतेषु प्रतिः ॥ यथाह छंदोगपरिशिष्ये 
कात्यायनः ॥ एतदृणहपतो मेते इयदिकाशेहनि ॥ परगेतैकादशग्राद्ात्सयोजागर- 
णादिकै ॥ न ततुं यतः परोक्तः सपिडनविषिः कचित् ॥ टदधिभादधस्य रोषः 
स्यादुभयोरपि पकयोः ॥ श्ये्ठः इर्याचथाधानं कनीयांश्च विभभयेत् ॥ से शदेन 
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कुधीते दादश बा विचक्षण इति ॥ रेणुकारिकायाभपि ॥ एतदु्रहपतो परते इयादि- 
काद्रोहनि ॥ प्रगेमेकादशश्राद्धादूदरद्धिश्राद्रतरिवनजिते ॥ एवं व्येष्ठःसमादध्यात् 
कनीयांश्च भिवभेयेत् ॥ एकादशे र्वी द्रादक्चे वा मरिचक्षण इति ॥ एकादशा- 
देऽसंभवे द्रादश्चादहोप्येकादश्षादश्राद्धकार्सेनोक्तः कोपं । तेन द्रादरोहन्यपि भरागेे- 
कफाद्गरभ्राद्धादित्यनसधेयं ॥ यत्त॒ यदृषवां टद्धिरापदरेतेति कस्यायनगोभिरखारि- 
घ्रं दृद्निनिमित्तकभूतकमेमात्रोपर्थितो सपिदिकरणापक्रषैबिधायकं तदावबसभ्याधा- 
नन्यतिखि्तोपनयनादिसवेकमबिपयं बोध्य ॥ छदोगपरिशिष्टस्थकात्यायनवचन- 
स्यान्यथाऽलुपपत्ते; ॥ यत्तु उश्चनसो चचन॥ ततः सपिडिकरण वाषिकरे मूनवररे॥ 
आधानः्पसप्ापनावेतसागपि वत्सरादिति तच्छ्रोताग्न्याधैयपरं ॥ सपिडिकरणेतु 
गृद्मोपत् प्वाधिकारः ॥ पिडकरणे , मथमः पितणां मेत; स्यादपुजरवांश्रेदिति शृ्पुपर 
भतयज्ञकको पाध्यायादरिभिरमाप्यकारैः धाद्धत्रे च ककोंपाध्यायैस्तयैव निर्णीत- 
त्वात् उक्तं चाभिषुक्तैः ॥ स्विडिकरणं सामनेरमनियेपाजुसेषतः ॥ निरमेर्नाधि- 
 फारोसिति होमाभाव।स्छपिडने ॥ होपाधिकरणभूतस्यामनेरमायेन होमासंभवादिति 
होपाभावादित्यस्यायः ॥ एकोषिठन्यनग्ने्च होमाभावाद्न्ति हि ॥ उरथुकस्य 
विचारो न भाष्यकारैः कृतो मनाक् ॥ ोक्षिकामेर्मिधानं स्यादित सैबोश्धुफो 
भषेत् ॥ अथोच्यते स्मृतौ भोक्त मेतश्राद्धेषु नोख्छकः ॥ तदविसथ्यक्रे चाभ्युदये 
श्राद्धे भयेत्त र ॥ घरस्ततो माष्यक्नारणां मतेग्नो हूयते यदा ॥ तदोर॒कनिधानं 
स्यादेवं सपरसमजपमिति ॥ यज्ञ ॥ आन्यष्ठक्यं च पूवद्ुपासि मास्यथ प्रण ॥ ` 

 काम्यपभ्युयेष्टम्यामेकोरिषटं तथा्मं॥ चतुष्वायेपु साग्नीनां चन्दर होमो विधीयते॥ 
 पिवरयव्राह्मणदस्ते स्यदुत्तरेषु चहुष्मेपीति॥ पिताक्षरहेमाद्यदराहुताश्वलःयनग्यपरि- 
शिष्टे साक्षदेकोदिष्टेऽ्नोकर्णदोमाभावारिकोदिष्शव्देन सपिदहीकरम रक्ष्यते ॥ 

तेन साग्निनामपि सपिडीकरणे विप्रस्य पाणाक्रनोकरणहोष इत्युक्तं तच्छाखान्तर- 
 मिषयमित्युक्तं श्राद्धेमाद्री स्पृतिदपेणे च ॥ 

५ केचित्त ॒निरम्नेरपि सपिदीकरणेऽस्पेवाधिक्रारः "-प्पिडीकरणान्तानि 
मेतशराद्वानि यानि पै ॥ ताति स्युखोकिके बन्हारिति श्ार्यायनो जबीदिति सर्व 
निग्रथोदाहूतवचनेन सपिदीकरणसषितिषु सर्वेषु परेतश्राधेषु छोकिकाण्नेविनियोगस्य ` 
वि्ितसेन शृष्यामेरिनियोगाभावात् ॥ एवं च सति सर्िदीकरणस्य रौकका 
ग्निसाघष्यलात्तदेगभूतः प्राप्नोत्यम्नोकरणहोपो रोकषिकेधनो न कायः ॥ न. पेत् 
यक्ियो होमो रोफिकेमनौ विधीयत इति चिशेषाद् ॥ कि तहिं अग्न्यभावे तुक 
भस्य पाणवेगोपपादुयेदिपि मुत्रचनासिपन्यपक्ति मूद्धन्यपि विभपाणावित्याद्ुः । 
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एवै च सति एोकिकाग्नो शोपपात्र प्राकपिधाद्स्युकस्य च निपेषाभावाहलौकिको- 
सुकं केचिदिच्छन्ति । तन्न ॥ यत्र हि भ्रा्घरयोगे होमायेतया अग्नेरन्तभगिो- 
ऽस्ति ततरेगोर्ुकनिधान न्याय्ये ॥ न च दोमाथेतया अग्नेरन्तर्माबोऽत्रास्ति ॥ 
उर्छुकशदवस्याम्नयेकदेश्नवाचिषेनेकदे शीभूतागन्यपेक्षायां होपायेमतगन्येकदे श ग्रह. 
णस्योत्तराधवत् न्यायात् ॥ अतो न तत्रोश्धुकनिधानयुक्तं ॥ एवं निरम्नेः सपि- 
टीकरणाधिकारं मन्यमानाः केषित्॥ स्िडीकरणसदहितानि मेतश्राद्धानि विहितका- 
ङापकर्षपूषैकं हृता पुनरूनाब्दिकान्तान्यनुमासिकभराद्धानि तयैव शता पात्- 
पुजाग्युदयिकधाद्धपूवेकम वसथ्याधाने गरहपतो मेते सति पुण्याहे कत्तव्य ॥इति॥ 

५ यथाोश्नाः ॥ तत; सपिंडीकरणं वार्षिके मृतवत्सरे ॥ आधानाद्रपसैमा- 
भरवेतसागपि वर्रादिति ॥ श्ांखायनग्रह्यकारिकायामपि ॥ रिक्थग्राष्ठी यथा 
शयेर सपत्नीकोधिकारवान् ॥ प्रेते पितरि वा र्याज्नष्ठः पुत्रोग्निधारणं ॥ सवि- 
इयित्वापितरपविभक्तोनुजेरपीस्याहुः ॥ अत्र छंदोगपरिशिष्स्थकार्पायनीस्पनु- 
सारिरेणुदिक्षीतोक्तिमनुत्येव वाजक्षनेयिनः समाचरतीस्यटं ॥ 

^ प्राशि; ›?--यत्र भादयते न होमो नापि बरिप्रदाने।। -यथा यन्नो यथा 
भिक्षुकानति्थ संमजेरनिनिति ॥ तथा ॥ सर्वासां पयसि पायते भपयिला ब्रा 
क्षणान् भोजयेदिति ॥ शांखायनण्येपि ॥ भाशितो ब्राह्मणे हत इति ॥ पतेन 
मनुप्ययकषप्य पाकयहत्वमभिहितं ॥ इति शद्धः प्रकारान्तरपरिप्रहे ॥ अस्ति दि पंच. 
मः प्रकारो ब्रह्मयज्तप्तस्य पाकयतत्व्धुदासार्थ चार इति प्रदम ॥ णवं चा- 
नग्निनापि बह्मयङ्गः कत्तव्य एव ॥ अत्र भतेयज्ञमाष्ये ॥ उपदिशष्यमाना एषते च- 
त्वारो भवन्ति भकारवचनममषटत्तिषिरोषकारसरादनयैकमितिनानथेक ॥ भकारान्त- 
रसृचनायेत्वात् ॥ चारः भकारा उपदिष्ठाः ॥ अस्ति हि पचमः प्रकारः सनो- 
पदिष्स्ततसूचनायमेवेततसभर ॥ कथासो जह्य इति तस्य विपे््ाह्मणोपदिष्टता- 
द् ॥ ययारदरदः स्ाध्यायोऽध्येयतव्य इति ॥ पंचसु वहिःशालायामिति सूत्र 
दपपरत पूवं व्याख्यातं ॥ सेय सूत्रजयी अगिनिणयसं रि भता ॥ तथाहि ॥ 
भगवता गरहसूजता ताबद्शृस्यारीपाकानां कर्मेस्यनेन गृ्यापरिसाध्यानि कर्माणि 
वन्तु पतिक्ठातानि ॥ शृहान्युलत्यथं चावसथ्याधानययुक्तं ॥ तच्च दारका विहि. 
तं॥ दारका इत्यनेन वक्तव्यतया विवाहः प्रसक्तः ॥ तत्र च ठोकिकोभिरिष्यते। 
तल संगेन कस्मिन्कमणि गृयोप्रिः कर्सिमथ रोश्षिक इत्यम्निविवेकोऽपि वक्तव्य - 
स्तदय चत्वारः पाकयज्ञा इत्यादिका सूत्रत्रयी समारभ्यते ॥ तत्र चतवारः पाफ- 
यज्ञा इत्यनेन पाकयशनिह चातुविध्यं पतिक्षाय हुतोऽ्त इत्यादिना दुतादिभेदेन 
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तदेवं प्र॑चिते॥ पाकयङ्गः समास्यातोऽन्यथाऽनुपपत्या च गृ्प्नावेव पाकयश्ुष्टानं 
्याप्निमत एव पाकयङेप्वधिकार इति अदर्शि ॥ पनुनापीदमेव भदरिते ॥ वेवा- 
दिकेप्नौ ऊुवीत गाह कमे यथाविधि ॥ पैचयक्गदिधानं च पक्ति चान्वारिर्की ग्दीति। 
्रह्ोक्तत्वेन पाकयज्ञानां गृ्यकपैत्रात् ग्र्याग्नाबनुष्रानमित्यथः ॥ वेवादिको रदया- 
ग्निः ॥ एवं च विवाहादिषु गृष्ठस्थालीपाकानां कर्मेति पतिङज्ञावङात् पराप्तस्ष ग्र्या 
प्निस्यपर पंचसु बदिः श्चारायामित्यादिना बहिःक्ञाखा विधानद्चखेन रोकिकोधि- 
विधीयते॥ अनया च सूत्रषरय्येतसिमिद्धे यद्विवाहादिपरिगणितेष्वेव कपेसु रोक्रिका- 
मनिस्तदितरेषु सर्वेषु गयोक्तेषु कमसु वचनाषटते गृ्ोग्निभेवतीति ॥ | 

¢+ तदेवे स्वग्रह्मविहितानां देवभूतपित्पचुष्योपपादानां चतुणां यत्नानां पाक 
यङ्ञत्वात्तेषु शृह्याम्निमत एवाधिकारः सिद्धः -अत एव दैवयङ्गादीनां चतुर्णा स- 
त्यपि प्रवासे गरष एवानुष्ठानपित्युक्तं ॥ न च समाबत्तनानन्तरपथातः पैचपहायङ्ञा 
इत्यादिना पचमहायन्नकथनं ए तविवाहस्याट़ताचस्थाग्निपरिग्रहस्याङ तविवाष्स्य 
वा पचमहायङञे्वधिकारसिद्धयये मिति बाच्यं। न हि पंचमष्ायत्तेष्वधिकारसिद्रय्ं 
समावततेनान्तरं पैचमहायङ्ञाभिधानं ॥ केशान्तादृष्यैमपरनीक उच्छिन्नाग्निरनग्निको 
भासी अह्मचारी चेति पृष्टोदिविविधानपरिशिष्टे केशान्तारूष्येमपनीकस्योच्छि- 
सरार्नेरनग्निको भवसोस्थानपरिशिष्टे च तदधिकारस्य विहितखात् ॥ नचानयोः 
परिशिष्टयोनिमूरपिर्या्कनीयं ॥ गगोपाध्यायष्रिदरादिभिः सवस्त्रे धृरतत्वात्॥ 
कितु रौकिकाग्निसाध्येषु पूत परकान्तत्येन बुद्धिस्यलरात् ग्रह्याग्निपाध्यकमंणामेबो- 
परियतेः सपावतेनानन्तरमभिग्रेययोविवाहावस्याधानयोः पूवेपभिदितसादभिषे- 
याप्वेनावशिष्न्वाच्च पचपहायङ्ञानाप्रत्राभिधानं ॥ सूत्रस्याप्ययपथः ॥ अथ स 
मवितषनान्तरं यतः कृतविप्राहस्य दतावस्थस्य च पेचमहायत्तेष्वयिक्रारः अत हेतोः 
पचमहायह्ाः देवयङ्गादयः पंच व्यारूयास्यन्त इति सूनशेषः ॥ अपरे खिद् सूत्र 
मेषं व्याचक्षते ॥ अथ पातरोपासनाग्निषरिचरणानन्तरं भतर्होपानन्तरमिति या- 
षत् ॥ अत इति भोजनकालमरयापक्तेहतो; ॥ पेचमहायह्ञाः देवयज्ञादयः पंच 
व्याख्यास्यत इति ॥ मोननकाठपःयासक्तिथ ॥ पजापति वे भूतान्धुपासीदनिन- 
ति भरकृलय अयेन पुष्या; पारत उपस्थे इोपसीदस्तानवरबीरपायं परातर शनं 
भजावो मू्यर्बोग्निबो ज्योतिरिति ॥ तथा ॥ तस्मात् सायं प्रातराशे स्यात्सयो- 
रैवं दिद्रान् साये पातराश्ची भवति सव हं बायुरेति यदुह किच वाचा व्याहरती त- 
दैव भवतीति ॥ परातःशद्धथाषटया वि पक्तस्यान्दुः पचमभागपरं ॥ तथा च दक्षः 
पंचमे तथा भामे संविभागो यथादैतः ॥ देवपिदृमसुष्याणां कीटानां चोपनीबनं ॥ 

& 



६६ ) 
सैविभागे ततः इत्वा स्थः शेषथर् भवेदिति ॥ सायै शद्रश सद्परहतो रप्र 
र्वाक् दष्टः ॥ तदाह छंदोगपरिशिषटे कार्यायनः ॥ ऋषिभिषरिरशनयुक्तं 9- 
पराणां पत्यवासिनां | सततं नित्यपहनि च तथा तपस्विन्या साद्धपहरयापान्त 
पिति ॥ अत्र पंचमहायङ्ञा इत्युपक्रम्य चतुर्णा यह्ञानामनुष्ानघ्ुक्तं ॥ पैवपस्य त्र 
ह्ययत्तस्प तु पैचपहायज्ञा इत्यनेन वक्तुषुपक्रान्तस्याप्यकथनपदोषः ॥ दभषु दभेषा- 
णिः स्राध्यायं च यथाशक्तयादावारस्यवेद्भिति स्नानविधिशतरे तषणालसागुक्तस्वात्॥ 
तत्र चेत्छृतस्तदाऽत्र न कत्तेव्यः ॥ तत चेननकतस्तदात्र तेनैव षरिधिना कत्तव्पः ॥ 
विकस्पेन हि कालाः स्मयन्त इति ॥ तस्मास्पिद्धमेतदग्निमत एव गदयोक्त प्रवदेषा- 

ख्यं कर्मेति ॥ यत्तक्तं षाजसनेथिनो गृदयेऽनग्निकं परतिरैषःबान्तरतिधेरनुक्तसवा- 
दवश्वदैवाकरणापक्तिरिति ॥ तन्न ॥ स्यश्रये निरग्निक परति वान्तरतिषेतिधाने 
 पिगगपद्धतिहरिहरभाष्यध्तपृषटोदिषिविधानपरितिष्ठे परपमोत्यानपरिशिष्टे यत 
 पाश्वेपरिशिष्टे च तद्विधानात् ॥ इति ॥ 

तथा च पृष्टोदिविविधानपरिशिषटं अथातो धमजिक्ञासा कैशान्तादृष्व- 
पपत्नीक उच्छिन्नाग्निरनग्निको षा भवासी ब्रह्मचारी चान्धगिनिरिति प्रापादग्नि- 
माहूय पृष्टोदिवीत्यिष्ठाप्य सपितमिति द्राम्याघ्ुपस्थानं व्याहृतिभिच्चिमिश्र सा- 
कितः भरज्वारयतां सवितुस्तत्सवितुविन्वानिदेव सवितरीति पुनरस्ति समिष्यपू 

 बवदक्षतेहुस्वा पाकं पचेत्त वेश्वदैवं कुर्याद् बरह्मणे पजापतये गृह्याञ्थः कर्यपा्रा 
सुमतये विन्भ्यो देवेभ्योगनये खिषटकृत इत्यपरपृर्य पूषैयद्यटिफपै परप कृते ठेथा 
पराको भवति न दथापाकं प्चेन्नटथा पाकपक्नीयादनत्र पिदपिवरयहपक्षा्ाग्रयणानि 
कुयादिति ॥ अस्याथेः ॥ - अथ शद्धो यृदकफदपविहितपचमहायक्ञानतर्यप्रहप्तयर्थ ॥ 

 अग्निमतो गरदस्थत्य तदधिकारात्तद्रहितस्याधिक्ारस्य विपेयतरादत हेतोः. कति. 
 पयधपेभिन्ञासा ॥ ज्ञातुमिच्छायां सुपां सुपो भवन्तीति सप्तपीस्थाने प्रथा उच्यते 
 केशान्तादृध्वेुपक्बाणः स्नातको वा अपत्नीकः \॥. अग्रिवाहितपत्नीफो गृत- 
परनीको वा ।। उच्छिन्नाग्नि संस्थिताग्नि्वां ॥ अनग्निकः - कृतद।रसंप्रतेपि नि. 
पित्तव्रह्यादधिकारााषेनऽनादितवतथ्पाग्निः। परगामी साग्निकथिकी्ितपाकः। 
तदुक्तं ॥ भवसन्नगिनिमान्िषः पयोपूलफलारिमिः ॥ कालं नये शक्तौ तं बि- 
थिनं! पाकपमाचरेदिति ॥ पाकपा्िधानादेव साग्निकस्य न प्रवासे करै्वरेषः,॥ 
अत एव गगोपाध्यायरवतं ॥ सामने पर्स सति यावत्स दोभतै वरेवयोरभाय 
इति ॥ ब्रह्मचारी निकः ॥ नतु ब्रह्मचारिणः पाकवियानामावाच्तिशथ व्रह्मचारी 
च पङान्नस्रामिनद्जुमाविति ॥ यतः कथमेतदूकतं ॥ उच्यते ॥ - पििथाद्वारौ त- 
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स्यापि पाकंभवात् ॥ गगोपाध्यायस्तु ब्रह्मचारिणः खाग्निनिच्छैदे सति अने- 
नैव विधिना अम््याहरणादि प्रज्वाठनान्तं विधाय समिदाधानं कार्यं ॥ इद चा- 
ग्यादृरणं समिदाधानायै निलयतयाभनिधारणस्य विधानाभावात् ॥ यत्त॒ तस्ति 
न्नग्नो पूवेवदाधाय वाचै विनत इति पारस्करशृहं तच्वददः सेषधिन्यां सायं- 
कालीनाग्निपरिचयायाम्ुपनयनाग्निनियापकं वेदितव्ये ॥ अयं विषेकः ॥ अपत्नी- 
को छिन्नारन्यनग्निकानां त्र॑याणां पाकपचनपुषैकं वैश्वदेवायेमग्याहरणं ॥ भवासी 
बरह्मचारिगोस्तु पाकायमेव न वैन्ेवार्थ ब्रह्मचारिणो वैनवदैवानधिकारात् ॥ भ- 
चासिनस्तु गहे वेशवदेवस्य छृतस्वेन पाकस्य वैग्वदेवविवजितखाभावे न चाम्ष्यला 
भावात् एकसिमन्नहनि वेन्वदेषदरयनिपेधाच ॥ ग्रामादग्निमिति छोकीकं न पुनः 
संस्छृतं ॥ पूपरवदक्षतहखेति ॥ पूपैवदित्यनेन श््मोक्तं होपमार गह्यते ।! सच होमः 
साये मातःकारीनस्तत्रेण ॥ पूरेवद्वल्कर्मेति ॥ मणिकाभावादुदङ्केभसमीपे प- 
जेन्यादिभ्यो दाने॥ अद्धथयदूङगेम इति गोतमाभिधानात् ॥ उदपानसन्निधाित्या- 
पस्तेववचनाचच ॥ शेषं निगदव्याख्याते ॥ विवाषादृध्वैमावसभ्याधानापपूष पृष्ठो 
दिति विधानेनाभ्युदयिकपग्नि स्थापयिता नित्यहोमादिकं इ्यारिति हरिष्रः ॥ 
भवसोरथानपरिरिष्टेपि ॥ अथ सम्रादिति होवाच भगवान्याज्ञबखय उच्छिमाग्नीनां 
को विधिः स्यात्सहोकाच देवपिवरमलुष्याणां निर्वापणा्थ पाकश्चपणं भषवा्थषिधि 
वक्ष्यामि ॥ बिधानेनागनि्ुपसपराधाय ब्राह्मणानां न था पाको भरति केशान्त- 
दूष्वेमपरनीकस्योच्छिन्नाग्नेरनग्निकस्य ग्रामादृन्वभ्निरित्यग्निमाहूत्य पृष्टोदिवीरय- 
धिषप्य त्रिभिश्च साकरः भञ्वार्य तरसवितुस्तां सविततरि्वानि देव सित. 
रीर्येवं प्रणीतो भवति ॥ पूषैबदक्षतेहैखा पाकं धपयेत्तज वैश्वदेवं इर्यादुब्रह्मणे 
मनापतये गरह्याभ्पः कडयपायानुमतये विन्वेभ्यो देवेभ्योऽये सिषटृत इति पू 
वद्धछि हरेन्न दथा पाको भवति ग्रहस्य व्रह्मचारी पवासी वा आमं भक्ष्यपाषर 
त्पक्षादिपिडपिवरयज्ञाग्रयणे चेति ॥ यज्ञपाश्च कास्यायनस्त्वन्यथाह् | अनाहितापि. 
भिः कायो देशवदेबो यथाविधि॥ अभक्ष्यस्तु भवेत्ाको वेग्दे्रविवजित इ्युक्तवा ॥ 
समायां यो एृीताग्निविधुरः स्नातक्रोपि वा ॥ व्याहृतीभिः समस्तामिन्येस्तामिश्र 
ततः परं ॥ हला तु शाकरैमतरे भाजापस्यं ततः परं ॥ सष हुनेदंते देवयज्ञो- 
यपीरितः ॥ भूतयन्गं ततः कुयास्पजेन्यादित्रिकं विना ॥ निव्य्राद्ं निरनेः स्या- 
स्पाग्नेः फितयौत्रेलिः स्प्रतः॥ पिदरभ्यो यपाख्याततोऽनमनेरबा पेत बलिः। निणिञ्यं 
घ्रह्मयज्ञः स्याल्मचयो मानुषो पत इति ॥ ज्योतिष्टोमे काष्शकख्दयोमे विनियुक्ताः 
दूतस्य नसोबयजनपरसीत्यापो मत्रा: शाकला उच्यन्ते ॥ पतेनाग्निमनतं प्रतिवैश्व- 
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देवपरफारदरयदुक्त ॥ पृषटोदरिविविधानपरसवोस्थानपरिरिष्ाभ्याष्ठक्त एकः। यद्गपाने 
परिरिष्टोक्तथापरः ॥ एषं चोदाहृतपरिशिष्टानां सवशाखीयत्वद्वि्वदेवे तु र्वी 
स्वश्षाखाविहितं तत इति व्याप्तवाक्येन सह न विरोधः। केचन स्प्रतीनां सवे ज्ञा- 
खासाधारण्यारस्परस्युक्तमपि वेश्वदेवपुष्ठेयं मन्यन्ते ॥ तत्र वसिष्टः ॥ अनग्निकस्तु 
यो विपः सोन व्याहृतिमिः ख्यं ॥ हतवा शाकृलतरश्च शिष्टं भूति हरेदिति। 
शेखश्च ॥ अन्ने व्याहूतिभिहुखा तथा मंजथ शकेः ॥ अन्विभज्य च भूतेभ्यस्त- 
तोश्रीयादनग्निमानिति ॥ व्यासः ॥ शाकलेन विधानेन जुहुयाद्धौफिकेऽनले ॥ 
व्यस्तामिर््याहतिभिस्तु सपरस्ताभिस्ततः परं ॥ षटभिर्देवद्धवस्येति मंत्रविद्धियेथा- 
क्रमं ॥ प्राजापत्य स्विष्टकृतं हतवं द्वादशाहुतीः ॥ अनकारपूवे स्वाहान्तं स्याग 
सिष्टविधानतः ॥ यवि दमान्मास्तीये वलिक समारभेत् ॥ विनवेभ्यत्ैव भूतेभ्यः 
सवेभूतेभ्य एव च ॥ भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाष्ववित् ॥ दधाद्वखित्रयं 
चाग्रे पितृभ्योपि स्वधा नमः ॥ पात्रनिण्जने पारि बायन्यां दिशि निःक्षिपेत् ॥ 
उद्य पोडशग्रासमात्रमन्नं धृतोक्षितं ॥ इदमन्नं मनुष्येभ्यो दन्तेसयुक्वा सद्ुत्छमे 
दिति ॥ गोत्रनापस्वधाकारेः पिवृभ्यश्चापि शक्तितः ॥ इति ॥ 

॥ अथाश्नमतः पचमहायज्ञावचारः ॥ 

९८ तत्रादो देवयङ्गः ? तज महाय्ञाजुष्ठानमन्यईं ॥ पथपप्रयोगे आववथ्याधान- 
दिने पादृपूजापृरेकमाभ्युदयिकश्राद्मेकमेव प॑वपहायङ्गायथं ॥ वेश्वदेवादन्नादुद्धस्य 
घृतेनाभिघारणं । ॐ यदेवा दृव्हेडनमित्यादिभिस्तिष्टभिक्भ्मिपगिकोद्केन शुद्र 
हष्टिपतनजनितदोषपरिदाराथघदुतान्नपोक्षणे ॥ ऊतङ्कशोपरहेण परकितरिपाणिनाचम्य 
भराणानायम्य देशकालयोः सेकीत्तनान्ते प॑चसुनाजनितेनो नि्ेहणपुषेक नित्य- 
कर्मानुष्ठानघिद्धिद्रारा श्रीपरमेष्वरमीत्यथं पचमहायजेधक्ष्य इति सक्ररः कार्यः ॥ 
ततोऽग्निपूजनं ॥ सपूनयेत्ततो बन्दि दथ्याचाहुतयः क्रमादिति मा़डेयात् ॥ तथया॥ 
ॐ चत्वारि ्रैगेति पत्रेण वेश्वदेषे तु पावङ़ इति स्प्रतेः पावकनापानप्धिं ध्याला 
ॐ एषोह देवः भरिशोढु सवां इति मत्रेणाग्नेरावाहनं ॥ ॐ अग्नये नयेति म॑ने 
ॐ सनः पितेवेति यचन्ते वा पावकनाम्ने वैश्वानराय नप इति मधादिभिः पचो 
पवरेरभ्यवनं ॥ ॐ प्ुखं यः सवेदेवानां हव्यञुक् कन्यय तथा ॥ पितणां च 
नमस्तस्मै तिश्णवे पावकम इतयगिि प्रणमेत् ॥ तनो पमरणिकोदेन भक्षिणममने 
पषण ॥ इत रथाष्ततिः ॥ दक्षिणं जान्राच्य देवतोर्थेन सुषमिदधेग्नो पंचाहुतीश्च 
टुयाद् ॥ ॐ बरह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे० ॥ ॐ पजापरतये सराहा इदं पनापतये० ॥ 
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ॐ गनाभ्यः स्वाहा दद गृह्णाभ्यो° ॥ ॐ करयपाय स्वाहा शद कश्यपाय ० ॥ 
ॐ अनुमतये स्वाहा इदं अनुमतये ०॥ एष पचाहुतिफो होमो देषयश्ः॥ नाज सस्रग्पाशम्॥ 

(“ अथ भूतयज्ञः "-ॐ पजेन्याय० इदं पैन्याय ० (एवं स्त्र) ॐ अद्धयो° 
ॐ पृथिय्ये° इति बित्रय पराकूसस्यष्टुदक्संस्वं वा मणीकसमीपे दधात् ॥ अधा. 
पे विधात्रे इति बहिद्रय द्वायेयोः ॥ ॐ वायवे० इति प्रादक्षिण्येन भागादिभति- 
दिश ॥ ततस्तेषामेव परस्तादुत्तरतो वा भ्येकं भाच्यादिभ्यो दिग्भ्यो विवत्॒टय 
दध्यात् ॥ तथा ॥ ॐ प्राच्यं दिशे नमः इदं भाच्ये ८ एवं सवैर ) दक्षिणायै 
भतीच्ये° उदीच्य° ॥ बह्मणे० अन्तरिक्षाय सूर्याय० इति बसित्रिये भाकृसंस्थ 
छिह्रणदेशस्य पध्ये दद्यात् ॥ विन्वेभ्यो देवेभ्यो° विन्ेभ्यथ भूतेभ्यो ॥ इति 
षलिद्रय तेषाषत्तरतः। ॐ उपसे० भूतानांपतये° इति बहिद्रयं तयाश्रोत्तरतः इति॥ 

^ अथ पितयह्ग; ??-पाचीनावीति दक्षिणाभिभ्रुखो भूत्वा सव्य जान्वाच्य 
२ पितृभ्यः स्वधानमः इदु ० ॥ इति बहि ब्रह्मादिबररित्रयस्य दक्षिणतः पिव्ती- 
येन दयात् ॥ ततोऽ्पां स्पेन च ॥ इति पित्यह्गः ॥ ` 

^“ ततो यज्ञोपवीती ?› भूत्वा तत्पात्रे प्रक्षारय॥ ॐ यक््मैतत्ते निभजनं नषः॥ 
इदं यकष्मणे° इति पात्रनिर्णेजनं बरह्मादिबीनाएत्तरापरस्यां दिश्चि निनयेत् ॥ यथो- तनानास्थानेषु गृहदरारादो बरिदानासंभवे तूक्तं ङदोगपरिशिष्टे कात्यायनेन ॥} 
एफम्र चेदविदृष्टा भवनीतरेतरा संसक्तश्चेति ॥ गृहदवारादो यथोक्तस्थाने बशिदा- 
नासभवेन एकत्र चेदेकसिपन्नेवस्थाने यदा वर्यो दीयन्ते तदा अविष अग्यष- 
हित।; इतरेतरा ससक्ताख परस्परसंखग्ना दातव्या इत्यथैः॥ अस्िन्नपि पक्षऽनेः 
पशिमतश्तुरसे मंडले द्रारादिकं ( द्वारस्य करना जेया वारुण्यां च तरिपथितैः॥ त- ` 
रैव शाखयोमेध्ये वीकश्ञातातपोऽत्रवीदिति क्रिया्तारे ) पकरप्य यथोक्तस्थाने ब- 
छिदानं कायं ॥ बह्टीनमिधायाह छंदोगपरिरशिष्टे कात्यायनः ॥ पिडवच पथिवा. 
प्रतिपत्तिरिति ॥ पिटढवतिडानां या प्रतिषत्तिः॥ षिडास्ति मोजव्पिभ्यो दचादम्नौ ` 
भलेपि वेत्यनेन विहिता सेव वीनां पश्चिषा द्वितीया भरतिपत्तिरित्यैः। ततो बृह 
त्पराश्ररोक्त फरपेन त्वमम्नेशयुभिरित्येकया आब्रह्मननित्येकया अहो व्यमनेहषिरिये- 
फया स्वरेण वर्णन च यद्विदीन तथैव हीन क्रिययापि यच्च॥ तथातिरिक्त मम तत्ष- 
मसत ततस्तवाग्ने परिपूणमेतदिति ब्रहृत्पराश्षरोक्तेन शोकेन चान्येाग्निभकाशम- 
पप्रर्नेः प्रसादनं ॥ ॐ त्यायुषमिति चतुभित्तभस्मना चिपुड् पारणं इति ॥ 

(‹ अथ ब्रह्मयज्ञः ' ततराक्तनोपरिन्यस्तेषु पममप्रेषु त्रिषु दर्भेषु वामाधि्ततपं 
छस्व पराद्य छत डशोपग्रह उपविदय छदः पुरषं शरीरे न्यसे ॥ रथया ॥ ४ 
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तिशग्िाय चमसा येोर््वबुधाय छंदः पुरुषाय नम इति शिरसि । ॐ गौतमभरं- 

्राजाभ्यां नम इति चष्ठुषोणपद् ॥ ॐ वित्वामित्रजमद्निभ्वां नम मत्रा्या भर- 

त्रयोः ॥ ॐ वसिष्टकक्यपाभ्यां नम इति नाधिकयोधुगपत् ॥ ॐ अत्रये वाचि ॥ 

गायशचै छदे अग्नये शिरि ॥ उष्णे छंदसे सविर° ग्रीवायां ॥ बृहतय 

छेदसे० बृहस्पतये० अनुक ( पषठशः ) ॐ बृद्येतराभ्यां चयावापृथिवीर्या° 

इति म्॑रास्या बाहोः ॥ ॐ त्रिष्टुभे छंदसे° इन्द्राय ° मध्य (पध्यभरुदर) ॐ जग- 

स्ये छदसे० आदित्याय इति पैचात्या श्रोण्यो; ॥ ॐ अतिंदसे प्रजापतये° 

दे ॥ ॐ यद्गयश्गियाय छेदसे° वैश्वानराय० पायौ ॥ ॐ अुष्डुमे छैद्से० वि" 

भ्यो देवेभ्यो० इति मैत्राह्रप्या उवौ ॐ पक्तये छदसे° मरुद्धयो० इति मंत्रा 

स्या जान्वोः ॥ ॐ द्विषदयि छदसे० विष्णवे इति रंत्राहत्या पादयोः ॥ ॐ 

विरदसे० वायवे प्राणेषु ॥ ॐ न्धूनाक्षय छदसे° अद्धधो० ईति दस्वदयविपर्या- 

सेन पम्तकादिपादान्तं सर्वीगिषु॥ तत उपग्रहन्यतिरिक्तान् त्रीन् दमान् पाणिभ्या- 

मादाय दक्षिणं करतत दता दक्षिणे जायुन्यैजलिकिरणं ॥ तत ऋष्यादिस्परण ॥ 

तथथा ॥ अकारस्य परब्रहमऋषिः गायत्रीच्दः अग्निपरमात्मा देवता पहाग्ाह- 

तीनां भजायतिऋषिः गायत्ुष्णिक् गायत्री छंदांसि अग्निवायुयां देवताः॥ तस्स 
वितुरिति बिश्वामि्क्रषिः गायत्रीचद; सविता देवता॥ इषेसे्यादिकस्य ख ब्रह्मा 

न्तस्य माध्यदिनीयस्य बानसनेयकस्य यञुर्वदाप्नायस्य विवस्वान ऋषिः गाया- 

दीनि सर्वाणि छदासि ब्रह्मयत्ने विनियोगः ॥ इत्याषादिस्मृता प्रण व्याहूतीगणा- 

यर चाम्नायस्वरेणाधीत्य इषेलोर्यववेतयादितो येदपारभ्यायुत्राकसो यजञःशो वा 

सहितां ॥ आह्यणं चाध्यायश्ो बा प्रणवावसाने यथारक्तिभत्यहमधीयानो मत्र बा 

ह्मण च समाप्य पुनरेवमेवारभ्य समापयेत् ॥ प्रणवव्याहृतिगायत्रीपरैकं तु भरति 

दिनं पद् ॥ एवं द्विदाध्यायी त्रिवेदी चतुर्वेदी वा एकेकं वेद्पारमभ्याधीस्य समा- 

प्यान्यमारभ्याधीत्य समापयेत्॥ ए्मेवेतिदासपुराणादीन्यपि ब्रहमयज्ञसिदये जपेत्॥ 

नपयङ्ञमसिद्धयथ विया चाध्यासिकीं जपेदिति याह्भस्कयेन पृथगभिधानात् ॥ 

तत ॐ ब्रह्मणे नम इति त्रिश्चायै इति धिच्यातपोयोनिरयोनिविष्णुरीडितः॥ बाग्य- 

ेनाश्चितो देवः भरीयतां मे जनादन इति मंत्रेण विष्णवे समपय ब्रह्मय्ारथान् कुशा - 

तुत्तरतः परसिप्याचामेत् ॥ व्रह्मयहगस्त॒ अपावास्यादिष्वनध्यायेष्वपि कर्तव्य एष ॥ 

नास्ति निच्येष्नध्यायो ब्रह्मसत्रं टि तस्सयृतमिति पनुस्पतेः ॥ नित्यश त्रह्मयङ्गः ॥ 

अहरहः स्वाध्यायप्रधीयीतेति श्रतेः ॥ ब्रह्मयज्ञे तु द्रावेवानध्यायोआत्राद्चिस्तदा 

एकः ॥ दैशोऽ्ुचिस्तदाऽपरः। ततरानध्याये ब्रहमय्ञ अस्पीयानरनसा च कत्तेव्यः॥ 
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सच स्वरमदशेनपूरैकं कर्दव्यः ॥ स्वरमदशने तु हस्तेनैव ॥ हसेन ते इति प्रातति- 
काख्यसूत्रात् ॥ तत्र विदोषः ॥ सोन्नत॑तुकरं कृत्वा सुभ्पक्तांगुलिरंजिते ॥ स्वरषिचच 
स्वरं र्याल्ादेशगापिनमिति। तथा दृस्तेन वेदं योधीते स्वसवर्णाेसंपुतं। ऋग्यजुः 
सामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते ॥ हस्तदीन तु योधी ससणेकिवर्जिप्त । ऋटुगय- 
जु साममिरदग्धो पियो चाधिगच्छति ॥ अशक्तो तु गायत्री नपपात्रं ॥ ब्रह्मत 
प्रसिद्धये गायत्रयक्रं जपेत्ततः॥ तेन भरीति परं याति देवदेवो जनादन इति बचनात्॥ 

‹ अथ मनुष्ययज्ञः ?-एव ब्रह्मयज्ञं विधाय ततर्व वा निर्णेजनान्तरं षिष्णु- 
पुराणोक्तमपि फलातिशयाय वखिदान ॥ तद्यथा ॥ ततोन्यदज्नपादाय भूप्रिमाभे 
शुचो पुनः ॥ दध्रादशेषभूतेभ्यः स्वेच्छयातु समादितः॥ ॐ देवा मनुष्याः पशवो 
वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदेत्यस्तघाः ॥ मेताः पिज्ञाचास्तरवः समप्ता येचान्नमि 
च्छनिति मया प्रदत्तं ॥१॥ पिपीङछिकाः कीरपर्तगकाश्या पुञक्षिता कमनिप्रधबद्धाः॥ 
प्रयान्तु ते तृिमिदं मयान्नं तेभ्यो यिद्वष्टं सुखिनो भवन्तु ॥२॥ येषां न पातान 
पिता न वधुनेचाननसिद्धिने तथान्नमस्ति ॥ तनतपयेन्नं ` यवि .दत्तमेतसयन्तु वृ्षि- 
दिता भवन्तु ॥३॥ भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतदह च विष्णुनेयतोऽन्यदस्ति ॥ 
तस्मादहं भूतनिकाय भूतमन्यं प्रयच्छामि भवाय तेषां ॥४॥ चतुदेशो भू. 
तगणोय एष तत्र स्थिता येऽखिलभूतत्तषाः। दप्त्यथमन्ने हि पया विघष्ठं तैषापिद्- 
ते युदिता भवन्तु ।॥५॥ दृ्युचाये नरो दधरादन्नं शद्धासमनितः॥ सतरेभूतोपकाराय 
गरही सर्वाभयो यतः ॥६॥ स्वचांडाडविगानां सवि दश्याचतो नरः॥ एतैः प॑चभि- 
रपि शोकैरेक एव विदेय इत्याचारमदीपाचारादरशाचारचिन्ताप्ण्यादयः।। इदं च 
बटिदाने पौराणलास्सवेशाखासाधारणं ॥ अथ गोग्राप्रः ॥ सोरमेय्यः सप्रहिताः 
परिघाः पुण्ययक्षयः ॥ ्रतिगरहन्तु मे प्राते गविद्ेलोक्यमातर इति ब्रह्मपुरागोक्तेन 
पेचभूते शिवे पुण्ये पतर सूयैधभवे ॥ भरतीच्छेपै मया दत्तं सोरभेयि नमौस्तुत इति 
नदिषुराणोक्तेन बा मत्रेण गवे देयः ॥ इटं गोभ्यः।॥ ॐ रेन्वारुणाय वायव्यां या- 
म्यां वै नैकऋतास्तथा॥ वायसाः प्रतिग्हन्तु भूपो पिद मयापित् ॥ १॥ इति प्रेण 
पायसेभ्यो गरदाद्हिभलिदाने ॥ इदं वायसेभ्यः ॥ ॐश्वानो द्रौ इषामकवरो केष- 
सतकृरोद्धयौ ॥ ताभ्यां विडं प्रयच्छामि स्यातामेतावर्दिसकरो ॥ इति शूनां बलि- 
दानं ॥ टं श्वभ्यः। देवेभ्यस्त हुतादन्नाच्छेषाद्ु तवि दरेत्॥ अन्नं भूमौ श्व्वा- 
दाखवायसेभ्यश्च निपत् ॥ इति य्ञ्र्येन श्ादिविखीनां पृयकरूनिररेशाद्भुतथ- 
हव हिमाः ( विधिना वैन्वदेतरहोमं छा तद्वशिष्डेनन्नेन भूतेभ्यो वलि हरेत् ॥ 
अस्तग्रहणमपषन्युद्साथ॥ तदनन्तरं यथाशङ्तिभूपरावन्न शवचाडाहवायसेभ्यो - नि- 
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क्षिपेत् ॥ च शुद्धात् कृपिपापरेगिपतितेभ्य इति मिताक्षरायां ) ततो शदमागस्या 
चस्य यतिब्रह्मचारिणोरपस्थितो वेश्वदेवादन्नादुदधुस्यामिघाये षोडशग्रासपरिमित- 
म्न स्वस्तीति वाचयिता उष्कपूवेकं इदमन्नं मनुष्याय हन्त त इति प्राजापस्यतीरथन 
ब्राह्मणाय दखा पुनज दद्यात् ॥ ततो यथां भिश्चुकानतिर्थीश् संमनेरन्निति ॥ 
यथाहमिति उपदर्बाणस्य ब्रह्मचारिणः अक्षाराखवणादियतेस्तु पध्वादिअतिथीन 
भ्यागतान् संभजेरन्निति बहुवचनमेकवचनस्या्थं ॥ स्थागतान् अन्नदानादिना 
तपयेरित्ययः ॥ ततो बाखञ्येष्ठ शर्या यथाहपरश्नीयुः। बाडा असुपनीताः। अयेष्ठाः 

स्थवीराः ॥ गृह्याः स्ववासिनीगमिण्यातुरकन्यकभूरपादयः ॥ हितामिरचिता्- 
क्रीयुः ॥ पश्चाद्गृहपतिः पत्नी चाश्नीयात् ॥ दंपत्योः प्रस्परपनियमे प्रे पल्याः 
पूवो गृहपतिर्रीयात् ॥ इतः ॥ तस्मा स्वादिष्ठं गहपति; पूर्वाऽतिथिभ्योऽश्री- 
यादिति श्रुतेः ॥ तस्पात्छादन्नात् ॥ उ एवार्थे॥ यथदिष्टं अभिरुचितं तदुगृहपति- 
रभ्रीयात्कदा ॥ अतिथिभ्य आश्तिभ्यः अनन्तरं पवेश पर्या इति ॥ इति गृह्णा 
पिमत्करेकगृषयोक्तवेश्वदेदपयोगः ॥ 

॥ अथ निर्निकरतैकण्ष्ठोदिविविधानोक्तवै शधदेवभयोगः ॥ 
गृहस्वामिनो मरणादेकादशाहे गृदस्ये्ठसर्य पं वमहाधिकारः सिद्धस्तरसाधनी- 

भूतो गृह्याश्च यस्य नास्ति तस्येदं भरकारान्तरणरुच्यते एकाद शादे पैचभूसंस्कारा 
न्करुत्वा अन्वप्रिरिःेयस्य पुरोधा ऋषिः भिष्टुप छरोधिर्देवता अश्याहरणे विनियोगः 

अन्वध्रिरूषसामित्यादिना आतरत॑येस्यन्तेन ग्रामादत्रेरादरणे ॥ नियगहादाहतश- 
दृभूमो निधाय भ्रञ्वास्य ततोपि द्वितीयस्थाने प्रज्वारय ततो गहीत्वा ॥ पृष्टोदिवीति 
हु ऋषिः त्रिष्टुप् छंदोभिर्दवताऽप्चि निधाने विनियोगः ॥ ॐ पृष्टोदिवीत्यनया 
संस्छृतदेशे मतिष्ठापने ॥ समितमितिदरयोः पज।पतिषिः उष्णिगुपरिष्टाद् बृह्यौ 
छदासि चित्योरव्यावग्नीदेवते अम्न्युपस्थाने विनियोगः ॥ अपिते सफरपेथां 
सैवांमनां सीति द्ास्या्ुपस्यानं ॥ मदहाव्याहृतीनां प्रजापतिक्रैषिः यजु; अग्निवायु- 
स्या देवताः तां सितुरित्यस्याः कण्व ऋषिखिष्टुप छ्दः सविता दवता ॥ तत्प- 
वितरित्यस्या विश्वापित्र ऋषिः गायत्रीडंदः सविता देवता विश्वानि देव सवित्तरि 
त्यस्याः शय्रान्वश्टषिः गायत्रीछदः सविता देवता अग्निपरञ्वारने विनियोगः ॥ 
ॐ भूञुवः स्वरिति तिष्टभिपेहाज्याहूतिभिः तां सितुस्तःंसवितुर्वि्वानिदेव सवित. 
रिति तिष्ठमिक्म्मिश्च परज्वाटने ॥ पुनस्तवेति प्रजापतिकरषिह्धिष्टुष् छदोग्नररेवता 
ग्निस्तमिन्धने विनियोगः ॥ ॐ पुनस्स्वेत्यनयासमिधनं ॥ भ्रञ्वहितस्यापि पनर 
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धनपरकेपेण प्रदीपरकरणं स्भिधनं । अथ तस्मिन्नम्नो सायभातर्होपस्तरेण। परि 
तशेसातर्हममात्रं ॥ ततस्तस्मिन्प्रावान्वहिकपाकश्नपणं ।) अननष्ठुद्ुत्यामिषारणे ॥ 

पचमहायज्ञाथ ॥ तत्र परश्वदेवे विशेषः ॥ अनुमतये स्वाहैःयनन्तरं ॐ विन्वेभ्यो दे 
पेभ्यः स्वाहा इदं ० ॐ अग्नये सिष्टृते स्वाहा इदम° ॥ इतयाहुतिद्रयपधिक 
होतव्यं ॥ ततः पूरषबद्मछिकमे ॥ तत्रोदङ्कभ्षमीपे पजेन्यादिभ्यो दाने ॥ इद म- 
णिकाभावादिति बिरेषः ॥ अन्यरपर्थ पूर्वेवत् ॥ अत उ्यैमनेनेव विधिना यावन््ीवं 
धारण कततेव्यपिर्याहुः ॥ शान्ते चाग्नौ अनेनैव परिधिनाग्न्याहरणमिति ॥ अ- 
स्मिन्न्नौ पिडपितयज्ञपक्षाद्याग्रयणदि कत्तव्य । श्रपणाक्रमादि तु -न कन्तेव्ये ॥ 
तसिन्नपरौ एकादशादशराद्वायौष्वदेहिकं कमै कततेव्यं ॥ यस्तु सविदीकरणान्तानि 
मेतशराद्धानि यानि षै तानि स्युलौकफिके बन्हावितति शाटयायनोऽ्रवीदिति वाक्ये 
कोकरिकाथिशब्द्ः स प्रामाभिपरो न पुनः पारिभोषिको रोकरिकाश्निपरः ॥ अ- 
्रिमतः प्रवासे पाकश्चपणे विशेषः ॥ अन्वभरिरिति पूषमग्न्याहरणं ॥ पृष्टोदिवी- 
स्यनया संष्छृतदेशे भतिष्ठापने ॥ समित संवांमनांसीति द्राभ्याुपस्थाने ॥ = 
भूयेवः स्वरिति तिष्मिपरहाग्याहतिभिस्तां सवितुस्तःततितविष्वानि देव सवित- 
रिति त्रिमिश साकरः भञ्वालनं | पुनस्त्वेति सर्पियने ॥ पाकश्रपण ॥ बाह्मणा- 
थेमन्नोद्धरभ ॥ ततो भोजनमिति ॥ होमवे्वदैवयोर भावस्तस्य भवास यावत् ॥ 

ब्रह्मचारिणोपि पित्रादौ पाकोपस्थितौ एवमेव पाकश्चपणं गर्गो पाध्यायस्तु यदि 
ब्रह्मचारिणोपि सकीयामिविच्छेदस्ततोऽनेनेव ̀  विधिनाग्न्याहरणादि समिन्धना- 

स्ते ॥ अम्बाहरणं तु सपमिदाधानायै ॥ पाकस्य तु नित्तिस्तस्येत्याह ॥ तदरघुक्त 

ब्रह्मवारिणः सामदाधानार्थं ॥ हि निलतयाग्निधारणस्य गरद्यकस्पे विधानाभावात्। 

एतत् पृष्ठोदिविविधानं ॥ प्वंकृते द्रथापाको न मवति ॥ दथापाकश्चपण न 
कत्तेवय ॥ ठया पाकाश्चने च न कत्तेव्यपिति ॥ इति ॥ # 

| ॥ अथ निरभिकरीकयन्षपायोक्तवेश्वदेवव्रयागः॥ 
तत्रादौ देवयङ्गः ॥ वेश्वदेवाद्न्नादुदधत्य धृतेनाभिधारणे ॐ येवां देबहेद- 

नमित्यादिभिसिति्मिः कूष्पादीभिरम्मिः श्ु्रदष्टिनिपतनजनितरोषपरिहाराये- 
दधतान्नपोक्षणे ॥ ृतङृशोप्रहः ॥ पवि्पाणिः कर्ताचम्य व्रीन्ाणायमान्छृतवा 
देशकालयोः संकीक्चनान्ते मम॒ पेचश्नाजनितपापक्षयपूेकनिरयकमाष्ठ नसि- 

ददार श्रीपरमेन्वरमीयथर यज्ञपाशवोक्तव्िधिना पंचपहायज्ञेयय इतिः सं क्प य| 
त् ॥ स्थेटिशे पंचभूरसंस्कारान्छता लोक्षिकागनेः स्थापन ॐ चत्वारी शरोत्यवर 
ध्या ॐ एपोह देव इत्यनयग्भेरावाहने ॥ ॐ सनः पितरेवेति मं्ान्तेः , ॐ अ~ 

%© न 
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पनयेतितरानते वा पायकनाम्ने भैष्वानराय नम स॑त गेधादिभिः पैचोपचरेरभ्य- 
घनं | ॐ पसे यः सदेवानां हम्यधुक् कथ्यथुक् तथा ॥ पिणं च॒ नस्तस्म 
विष्णवे पावकातने ॥ ईति नपस्ङ्ृतय परदक्षिणपरमनेः पयुक्षण ॥ इतरथाषतिः ॥ 

दक्षिणं जान्वाच्य देवतीर्थेन सुसम्दधग्नो जुहुयात् ।॥ तदथा ॥ ॐ भूवः सः 
सराहा इदं प्रजापतये ° ॥ ॐ भुः स्वाहा इदपप्नये०॥ ॐ शुत्रः स्वाहा ई वायवे ०॥ 

ॐ स्व स्वाहया इदं सूर्याय० ॥ ॐ देषकृतस्यैनसोषयजनमसि स्वाहा ॥१॥ ॐ 

 मनुष्यङ्कतस्येनसोवयजनमसि स्वाह ।। २ ॥ ॐ पिवरह्कतस्पैनसोवयजनपसि स्वा- 

हा ॥ ३ ॥ ॐ आसमङृतस्यैनसोवयननमसि साहा ॥ ४ ॥ ॐ एनस एनसोवय 
जनमसि स्वाहा ।५॥ ॐ यचाहोमेनो विदरंधकाग्यज्चानिद् स्तस्य सबेस्यैनसो वय- 
जनपति स्वाहा ॥६॥ इदमप्रय इति षण्णां त्यागः ॥ ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं ०॥ 

अध्ये सिवकतेस्वाहा इदम° ॥ दैत्यं द्रादशाहुतिह्येमो दैवयङ्ञ; ॥ 

^ अथ भूतयज्ञः -तत्र पजेन्यादित्रिकवजे भूमो बलिहरणं ॥ ॐ धात्रे नमः 
हद ° ॥ विधत्रि इति बलिद्रय - द्रारदेशश्नाखामूखदेशे दद्यात् ॥ ॐ षायवेऽ इति 
बि प्रदक्षिण्येन प्रागादि भतिदिश दच्ात् ॐ प्राच्यै दिशेनमः इदं भाच्ये दिशे०॥ 
दक्षिणायै दिरे० भतीच्ये दिशे उदीच्यै दिशे ° ॥ इति बि चतुष्टये प्राच्यादि- 
दु ॥ ॐ ब्रह्यणे० अन्तरिक्नाय० सूर्याय० इति बलिन्रयं पाक्सेस्थं बलिहरणदे- 

शस्य मध्ये दयात् ॥ ॐ वि्वेभ्यो देवेभ्यो० ॥ ॐ श्िं्वभ्यय भूतेभ्यो° ॥ 

इति बद्र तेषायुत्तरतः ॥ ॐ उषसे० भूतानां पतये इति बद्र तयोरत्तरतथ 
५ अथ पितृयज्ञः -माचीनावीती दक्षिणामिघखो' भूखा सव्यं जान्वाच्य ॐ 

पितभ्यः स्वधानम इदं पितृभ्य नम इति बि ब्रह्मादिविङित्रियस्य दक्षिणतः पि- 

तृतीयेन दद्यात् ॥ ततोऽपः स्पेन ॥ ॥ ईति पियन्नः ॥ 

८८ अथ नित्यश्राद्धविचारः `" -तत्राहो यज्ञोपवीती भूखा तत्पात्रे परक्षारय ॐ 
गमते निर्भजनै नमः इदं यक्ष्मणे० ॥ इति पात्रनिर्णेजने ब्रह्मादिवलीनाघ्टत्तय- 
परस्यां दिशि निनयेत्॥ अथवा नित्यश्राद्ध॥ राद्ध बा पितृयज्ञः स्यात्ित्योबलि- 

रथापिवेति छ्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेन पितरियवङिनिरयश्राद्धयोरन्यतरेण पितृयज्ञ 
धिद्धयभिधानात् ॥ ग्र्याग्निमतस्तु पित्रपोबङिरेव न नित्यश्राद्धं | यतः पारस्कर्- 

गर्चे पित्यवकेरेव निस्यतया श्रवणात्तेनैष पिवृयज्ञसिद्धेः। नित्यश्राद्धं निरग्नेः स्या- 

स्ामतेः पित्योषछिः स्मृतः। पितयत्ते यपारूयातोऽनमे ब पेतको दरिरिति यह्पाश् 

कात्यायनोक्तेश्च ॥ यत्त॒ शंखायनग्रह्यकारिकिायां निस्यश्राद्धस्य पाकयज्ञतणुक्तं 

तत्पाकयज्ञसेपि वचनान्नित्यश्राद्धे निरग्निनापि कत्तेव्यमिरयनवद्यं ॥ दत ॐ स्वम 
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्नेधभिरित्येकयः ॥ ॐ आग्रह्मनितेकया ॥ ॐ अदाव्यग्नेहविरि्येकया ॥ स्वरेण 
वणन च यद्धिदीनं तथव दीनं क्रिययापि यच ॥ तथातिरिक्तै पम तव् क्षमस्व तत- 
स्तवाग्ने परि पूणमेतत् ॥ इति शोकेन चाग्नेः भसादने ॥ अन्यरप्यग्निमकाशक- ` 
मन्थ ॥ उ.5यायुषमिति चतुभिरतरभेसना त्िषदधारणम् ॥ इति ॥ ` 

, जय ब्रह्मयज्ञः '? पुव न इृतथेदत्न यथाश्क्तिपूवैवद् ब्रह्मयज्ञः | इति ॥ 
मञुष्ययज्ञ; ››-बह्मयत्नासपूवं बा नि्णजनानन्तरं बक्ष्यपाणमत्रीरिच्छ्या ब- 

खिदानं । तदयथा |! ॐ देवा मनुष्याः पश्वो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगरैत्यसधाः॥ 
मरता; पिज्ञा चास्तरवः समस्ता ये चान्नपिच्छन्ति मया प्रदत्त ॥१॥पिपीटिका कीट- 
पतगकाया बुखुक्षिताः कपेनिवेधवद्धाः॥ प्रयान्तु ते तृप्िमिदं मयान्नं तेभ्यो विष 
सुखिनो भचन्तु।।२॥ येषां न माता न पिता न वेधने चान्नसिद्धिमै तथान्नपरसित॥ 
तत्तुष्येऽन्ने अवि दत्तमेतसयान्तु तृप्ति युदिता भवन्तु ॥३॥ भूतानि सर्वाणि तथा- 
न्नमेतद्हं च गिष्णुनेयतोन्यद्स्ति ॥ तस्मादहं भूतनिकायभूतमन्ने मयच्छामि भ- 
षाय तेषां ।\८॥ चतुदेशचो भूतगणो य एष त्र स्थिता येऽखिरभतसंघाः। वृष्य - 
मन्नं हि मया विरूष्टं तेषामिदं ते मुदिता मवंसिति प॑चभिरपि श््टोकेरेक एव बलि- 
देयः ॥ अत्र वा ब्रह्मयह्त;ः ॥ अथ गोग्रासः ॥ ॐ सोरमेय्यः सबहिताः पवित्रा; 
पण्यराश्रयः भ तिश्हन्तु मे ग्रासं गावसैरोक्यमातर इति ब्ह्मपुराणोक्तमत्रेण गमे दे- 
यः ॥ ॐ पंचभूते शिवे पुण्ये पकरि सयेसेभवे। प्रतीच्छेपं मया दत्ते सोरभेयि नपो. 
स्तुते ॥ इति नदिपुराणोक्तपतरेण वा इदे गोभ्यः ॥ अथ वायसेभ्यः ॥ ॐ रेन््र- 
घारुण० इति मत्रेण गरहाद्रहिषिलिदाने ॥ अथ श्ववरि; ॥ ॐ श्वानौ द्रौ० ॥ ॐ 
ग्वभ्यां नपर इत्यन्तेन मैत्रेण देयः इदं श्वभ्यां ॥ ततो गृहमागलयाचम्य यतित्रह्मचा- 
रिणोरपस्थितो वेश्वदेवादन्नादुद्धरणे ॥ अभिघारणे ॥ ॐ स्रस्तीतिवाचयिता उ- 
दृकपूफमिद मन्नं मनुष्याय ईतते इति प्राजापत्यतीर्थेन बाह्मणाय दखा पुनद्दक- 

दानम् ॥ ततो यथादहंमतिथीन् समोञ्य स्वयं भुंजीत ॥ इति मनुष्ययह्ः ॥ 
| अथ स्मूव्युक्तवै शदे वप्रयागः ॥ | 

त विशेषः ॥ अभ; स्वाहा ॥ अवः सवाहा ॥ ञः स्वाहा इति महा- 
व्याहरति भव्यैस्तामिहतला ॐ भूवः खः स्वाहेति समस्ताभिजुहुयात् ॥ ततो देष 
कृतस्येनसोवयजनमसि स्वाहैत्या्याः सिष्कृदन्ता अशवाहुतीजहुयाद्॥ ॐ श्रै 
ॐ पिधात्रे इति बचि्रय द्वारदेशशाखामूखदेशे दागः पञ्चादुपक्ि्य ॐ दिभ्वे- 
भ्यो दैषेभ्यो = सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ° भृतानां पतये नम इति बर्तियं पर कसप्यणुदक् 
संस्थ बा दथादेवं चैव बदीन् द्रादिति.देबय्गमतयोषिशेषः ॥ इति ॥ 
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॥ अथ वेश्वद् वापयागानण्यः ॥ 

 तत्रांगिराः ॥ शा्छाग्नौ तु पचेदन्नै लौकिके वापि निस्यक्ः ॥ यस्मिन्नपरो 

पचेदम्नै तस्मिन् होमो विधीयत इति। यदथेषुधतो भिः कूंत्चार्थो यथाविधि ॥ 

छृतवरमापत्स्तु हतो किकः स्मृत ईति वचनात् पारिभाषिक एवात्र ोकिको 

न एनर्गाभाभिः ॥ अपहृत्तकर्माशोकिकोऽथसंयोगादिति कात्यायनेन तस्मिन्नेवा- 

गनो लौकिकचाद्वपयोगाद् ॥ अन्यतर तु ग्रामा्निना चेदिति ) तूष्णीं ग्रापामिनिना- 

नेतरमिति ॥ अन्वम्निरिति ग्रापादग्निपाहसयेति गादपत्येवुगते ग्रामागिनिमाहस्ये- 

त्यादौ प्रामाम्निपदप्रयोगाच्च ॥ आचारादर मदनपारिजाते च शातातपः ॥ वैदिके 

छौकिके वापि हुतोच्छिष्टे जले क्षितो ॥ आहृस्योम्मृऽ्य जुहयात्पं चसू नापुत्तय 

इति ॥ वैदिके आवसथ्येग्नो ॥ तदभावे हतोच््छिष्टे अन्येनान्यदोमे लेसयक्तेः। 

तदभावे छोक्रिके प्रामारनो पात्रान्तरकरणमाहरण ॥ ग्रहयामेस्त्व^्पुदबोधनमाद- 

रण ॥ उन्पाजनने भस्मापाकरणं ॥ मयुः ॥ प॑चस्ुना गृहस्थस्य चु रिहपेषण्युषसक- 

र, ॥ कंडनी चोदकुमेति बद्रयते यांस्तु वाहयन् ॥ तासां क्रमेण सर्वापां नि~ ` 

एय पहमिभिः .॥ पंचवदप्ता महायज्ञाः पर्य गरहमेधिनामिति ॥! कीटादीनां ध्मा- 

पणेन चुरी ॥ पेषणेन पतितप्राणिवधादिना पेषणी ॥ क्षेपणादिना पाजनी ॥ 

अबहननेन कंडनी ॥ सकीटनलादरणेनोदङम ॥ एते पंच ग्रहस्थस्य सुनाः॥ 

सूना भराणिवधस्थानं ततश; ॥ वधजन्यदोषहेतुस्वात् ॥ अत एवैतन् बादपन् 

व्यःपारयन् सना दोषैः संवद्धयतं इत्यथे; ॥ उपस्करः समानी ॥ भांडङंडादि 

गृहोपस्करणमिस्येके ॥ तासामित्यादिना एततपापक्षयाथ पंचपहायन्ना इत्यक्त ॥ 

या स एवा पेयैताम्यो महाय ननदापयति शक्तितः ॥ समहेपि वसन्निरव सूना- 

दोपैन हिप्यत इति ॥ एतचाथेवादमात्र ॥ ततः पचपहायहान्डुर्यादहरहद्िन इति 

एमनतुवाकये अहरहभूतिभ्यो वकि हरेदिति हतपथश्रतौ . चाहरदरिति वीप्सया 

तेषां निरस्वावगमात् ॥ शेखोऽपि ॥ पेचयहविधाने च यरी निरयं न दापयेदिति 

अथवाऽथैवाद्न्सूनाजनितपापक्षयोऽपि फरे।। एवं च सव्गापरगैयोः सिद्धि पाकपे 

प्रच्चतः इति व्यासवाक्याद्पि फडान्तरं बोध्यं ॥ प्रत्येकमपि फलमाह हारीतः ॥ यदे- 

म्यो होति देवलोक तैनामिजयति यपिवृभ्यः पिवृरो्क तेन यत्छाध्यायमधीते ऋ- 

पिक तेन॥ यद्भतेभ्यो बक हरति भूतरोकं तेनेति पएतैन पुरुषाथतवप्क्त भवति दैश्व- 

देवस्य मनुरपि पुरुषायेसमेवाह॥ वैश्वदेवे तु नित यद्यन्यो तिथिसात्रजेत् तस्मादन्नं 

पथातरत्ति मदथान्ततरकि हरेदिति ॥ वैश्वदेवानन्तरमतिपिपूूनायां छृतायां द्वितीयो 



। (७७ ) 
ऽतिथियचागच्छक्ति अन्नं च पकं नास्ति तदा पुनः पाकं ङृखा तस्म दयन्न वरि 

दरेद्श्वदेवं न छयादित्य्ः। यथन्नसेस्कारायैखं वरनदेषस्य स्यादा पुन; करण 
निषेधो न युज्यत इति ॥ पिताक्षरायामप्येषं ॥ अत पाकसस्काराथेख निरस्त ॥ 
पाकसस्कारायस्वे तु पाकमावे वेष्वदेवामावपरसेगात्॥। केचित्त यस्य चाग्नौ न क्रि- 
यते यस्य चमं न दीयते ॥ अमोञ्यै तद्मवेदन्न युक्त्वा तूपवसेदहरिति . मिता. 
रायां छिखितेन तु वैश्वदेवामावेऽन्नस्याभोऽ्यत्वाभिषानादन्नसस्काभतापि परतीय- 
ते ॥ तेन वेन्वदेवस्योभयायेरवे सिवषददरदेकस्यैव .गुणकरमल प्रधानकरगल चांशभेदे- 
नाविरुद्धमित्याहु; ॥ तेनादृष्टायेविदितस्यैव पाकस्य वैष्देवे विनियोगः ॥ परदे. 
वादन्नात्पयु््य स्वाहाकारेजेहुयादिति ॥ वेश्वदेवादित्यन्नं व्यपदिश्यते ॥ विन्ेदे- 
वादेवताकबछिसवैघात् ॥ यथपि देवतान्तरमप्युक्तपरसिति तथाष्येकदेशेन व्यवहारः ॥ 
अत एव होमेऽप्यस्मिन्वेषदेवपदे ॥ अग्निधेन्वन्तरिरविम्वेदेवाः प्रनापतिः सिषक- 
दिति मोततपादिकस्पे च्यम च विम्वेदेवसंबेधात् ॥ वैश्वदेवस्याग्नो जुोध्यग्नये स्ा- 
हेति सूतेषु पुरोडाश्चकपालेनेतिवद्रैवदेवाहेस्यैव पाकस्य विनियोगान्तरमिति ॥ कते 
यैभ्वदेये अन्नोपघाते सति पुनः पाकस्तु छोकिकाम्नाषेव न गर ॥ तदाहापरारकै 
बोपायनः ॥ अचोदिते पाकेन कृतेनोद्धरणेन वा ॥ ोकिकोग्निः स विज्ञेयः पुन- 
राधानमहेतीति ॥ पद्नपारिजाते स्छोककात्यायनः ॥ उद्ुत्य हविरासिच्य इवि- 
स्प्रेण घतादिना।। स्वक्षाल्लाविधिना हता तच्छेषेण बलि हरेदिति हविष्येण पृता- 
दिना उद्धूतं इविरासिच्यते न हविषा जुहुयादित्वथः ॥ षृताभावे दध्यायक्तं हवि- 
जेहयात् ॥ तथा च व्यासः जुहुयारपिषाभ्यक्तं तैटक्षारविवभित ॥ दध्यक्तं पय- - 
साभ्यक्त तदभावैभस्रापि वेति ॥ हविष्याभावे चतुर्विश्चतिमते विशेषो दर्शितः ॥ 

` अलाभे येन केनापि. फटक्ञाकोदकादिभिः। पयोदयिघृतेः इय प्रषदेवं सुषेण तु | 
दस्तेनानादिभिः इर्यादद्धिरजटिना जले इति ॥ अ्रापरो विशेषः परिशिष्टे ॥ 
क्रां बा यदि वा पत्रं मूरंवा यदिवा फलं॥ सैकल्पये्दाहारे तेनाग्नो जुहुया- 
द्पीति ॥ पयः भमृतिद्रवद्रव्याणां दोषः स्रेणेुक्तं । चरवादिकटिनद्रव्याणा त॒ 

विरोषोऽभिदिसः ॥ परिशिष्टे ॥ उत्तानेन तु हस्तेन अगुष्ठामरेण पीडिते ॥ सहतां 
गुटिपाणिस्तु बएण्यतो जुहुयाद्धविरिति ॥ हशिप्यष्वपि र्दरन्यमाह कात्यायन्ः॥ 
हविष्येषु यवा शचर्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः ॥ माषकोद्रबगोरादीन् सर्वाटामेपर ` 
व्येदिति ॥ गौराः गोरसषैषाः ॥ आदिशदधेन कोद्रबचणकमाप्मशुरङुखतयचीनक- 
बक्मिति शेख छटिखितोक्त परिगते॥ आपस्तंबः॥ न क्षारछवणो होमो विद्यते तथा 
परान्नसस्पृटस्य चाहनिष्यस्य च होम उदीचीनधष्णे मस्मपोहन तस्मिन जुहुयत्तदू 



( ७८ ) 
हृतपहुते चाम्नो भवतीति।। क्षारख्वणपरान्नसेखष्टेनाहविष्ये गाग्नो होमो न कायेः॥ 
अपि तृष्णं भस्पागन्धायतनादुत्तरतोऽपोह्य तस्मिन् होतव्यं ॥ उष्णे भसमेत्यगारमि- 

भित भस्मे्यश्ः ॥ अत एव बौधायनः ॥ अगारान् भस्पपिभांस्तु उद्धत्योत्तरतोऽ- 

नलात् ॥ जुहयद्रैश्वदेवे त यदि क्षारादिमिभ्रितमिति ॥ तथा ॥ परोक्षमन्नमसेस्छ- 
तपग्नादषिभित्याद्धिः पोक्षयेत्तदेवप वित्रमित्याचक्षत् इति ॥ अधिश्रयणं पुनरनेर- 

परि स्थापनमात्रमन्नसहितस्य वैग्वदेवपात्रस्य ॥ अधिधितय संस्छृतं खा पोक्षये- 
दिस्यन्वयः ॥ एते चमहायज्ञा अन्वहं सदेव कतैव्याः ॥ अहरहमूतेभ्यो बि 
हरेदिस्यादिकया य एवं विद्रानहरहः स्वाध्यायपधीते तस्पारघ्वाध्यायोध्येतव्य इट 
न्तया श्रव्या अथातः पंचपहायज्ञा इत्यादिना भगवतापारस्कराचार्यण च साय 

भातः शद्धानुपादानेनैवान्वहं पंचमहायज्ञविधानात् ॥ ओपास्तनस्य परिचरणमस्तमि- 
तानुपदितयोदितिवष्टिशेषानमिधानाच्च ॥ यदि हि भगवतः पारस्कराचायेस्य 
साये प्रातः पंचमहायज्नानुष्ठानमभीष्टं स्यात्तहि अथातः साय प्रातः पचमहायज्ञा 

इत्पेवसू्र प्रणीतं स्यात् ॥ तस्मार््वग्द्याजसारेण वाजसनेयिमिरन्वहं सकृदेवेते क- 
तव्याः ॥ अग्नये साहा ॥ धर्माय स्वाहैत्यादि षडाहूतीनुदोति ॥ एष वेग्वदेवः 
सेतिष्ते नमो रुद्राय पञ्चुपतय इत्यादिभिबेरिहरणपिप्येतत्तेतिष्ते ॥ देवेभ्यः 
स्वारैस्यण्नो जुदयोर्येष देवयज्ञः सतिष्ठते ॥ पितचदिश्येकं बाद्यणं भोजयेद्रपि वा 
दक्षिणेना दक्षिणाग्रान् दर्भान् संस्तीये तेषु पिडं ददाति पितरभ्यः सधार्तिति॥ 
अपि बाऽपस्तसितयज्ञः सेतिषएठते॥ उत्तरेणाग्नि शुचो देशे भगग्रान् दर्भान् संस्तीये 
गेधपुष्पधूषदीपैरछे्कर्य बरि्ुपदरति भूतेभ्यो नम इति तद्भूतयज्ञः संतिष्ठते ॥ 
पनुष्ययज्ञायैमतियि भोजयेदपि वा हंतकारं ब्राह्मणेभ्यो ददाति मवुष्येभ्यो हतेति 
मनुष्ययज्ञ; सतित इति मदनपारिजाते बोधायनसूप्रे वेश्वदेववछिहरणानन्तरमप्रं 
द्खा देवयङ्गाेषुद्धतान्नादेवेम्यः स्वाहेयेकमाहुतिपम्नो जुः ॥ पितृयज्ञयैमपि 
वैश्वदेववङिहरणरिष्टदन्नासाचीनावीतिनो दक्षिणतोऽनेः पिवरतीर्थन पितृभ्यः 
र्वधारितवति वशि हरेषुः ॥ भूतयज्ञाथं॑वैश्वदैवशिष्टान्नादेवोत्तरतोऽगमेर्देवतीर्थेन 
अटिपदहरेयुभूतेभ्यो नम इति मनुष्ययज्ञाथमततियिं भोजयेदतिथ्यभाये संक- 
सिपतं दद्युरिति पदनपारिजाते आपस्त॑बपरिशिष्टे च ब्रह्मयज्ञव्यतिरिकतेभ्यो 
महायह्तेभ्यो वैग्वदेवबरिदहरणयोः पृथग्विधानाद्धोधायनापस्तैबादीनापपि पहा- 
यज्ञा; द्विव भवन्ति न रात्रौ ॥ वैश्वदेववहिहरणे तु सार्यपरातभेवतंः ॥ यथाह मद- 
नपारिजाते जमदग्निः ॥ वैश्वदेवं तया रत्रौ इर्याद्वखिहतिस्तथा ॥ महतः पेच य- 

स्तु दिषैषेर्याह धमेविरिति ॥ अस्माकं बाज्तमेयिनां तु गे पारस्कराचर्भि- 



मायततेभ्यो वेन्पदैवषलिहरणयोः पृथक्वेनालुक्तसादायधतभिषैरतुष्ितरेष चैन्व- 
देवबङिदिरणयोः तिदधिरवगम्यते ॥ मदनपारिजाते बह्टगर्ेपि ॥ देवपितृभत- 
मयुप्यव्रह्मयज्ञाः पंचपहायज्ञा आथाश्चलार एव वेन्दविकं बलिक चेत्याहुरिति ॥ 
तेन महायज्ञवेन्वदैवकमणोरेकस्वाद्राजपनेयिनां वैदे गाख्यं कप दयैव मवति न 
रात्रो ॥ अत एवोक्तं यङ्गपाशच कात्यायनेन ॥ अग्निमाननभ्निपानछुयादिमास्त प्र 
त्यहं सकृत् ॥। अन्यथा प्रस्यवायी स्थद्रोरवं नरक तव्रनेदिति ॥ स्मरतिरतनारस्या 
इरिदरभाष्ये च वचने न हतति न होमं च न साध्याय न तर्पणं नेक, श्राद्ध 
कुयारसमानेहनि दुत्रचिदिति ॥ हंततिभलुभ्यय्ञः ॥ होभो वैश्वदेवः ॥ सराध्यायो 
जह्ययज्ञः ॥ तपेणं पितरयन्नः ॥ यत्त॒ पदनपारिजाते ॥ धममविन्नाचरेर्स्नानमानििकं 
ठ पनः पनः ॥ तपं ब्रह्मयज्ञं च वेन्देर्ं च नाचरेदिति विष्णुपुगणवचनपुदाहु- 
स्य वैवदेवाख्ये कष दिवा दस्तथा राजावपि द्वि कर्ैन्यमिलुक्तं तस्यां शाखायां 
सायं पाततैन्वदेव उक्तस्तादिषयं ॥ त्पैणं नित्यतपण न पुनः पियन्त; ॥ यत्त॒ च 
दौगपरिरिष्टे कात्यायनेन ॥ सायै प्राततवैवरेवः कत्तेव्यो वलिकिमै च ॥ अन- 
तापि सततमन्यथा किखिषी भधेदिल्युक्तं तच्छैदोगविषयं ॥ नचास्य वचसो 
वाजसनेयिशाखासाधारण्ये | अग्निपाननग्निमान्डुरयादिति पूष क्तयकञपाश्ेपरिशि- 
षछस्थकात्यायनवचनेनेव प्यहं सकुल॑चमहायज्ञविधानेन साधारण्यस्य वक्तुप- 
काक्यत्वात् ॥ न च खछदोगयज्ञपाश्वपरिशषिष्टस्ययोः कात्यायनवाप्रययोरेकवा- 
क्यता सेभवति ॥ प्रत्यहं सद्करणं प्रत्यहं सायैप्रातः करणयोपिथः गिरो. 
धात् ॥ किच ॥ अकरणे विहिताद्धिरीतकरणे चेत्युभयमप्यन्यथा रद्वामिषेय॑ं ॥ ` 
अतश्च साय प्रातर्ववदेवकरणे विदितवेपरीर्यकरणासत्यवायी स्यादीत्यथेकाद्न्प- 
था प्रस्यवायी स्यादिदयुत्तरद्धादपि पंचपहायज्ञात्तेः प्रतिषेधोऽवगम्यते ॥ ̂  तस्मा- 
स्सापूक्तं वाजसनेधिमिः पर्यदं॑ सकृदेष पेचमहायज्ञा कततेव्या इति यत्वं त 
शतिस्पतिविदहितै स्यं काटीनं द्वितीय भोजनं कथं सिद्धयेत् स्वासा पाङ 
न्विधादिति चेत् ॥ सत्य ॥ ब्राह्मणादिभ्यो भिक्षादिदानाथेसेन षाकस्य 
स्वारपासैत्वाभावासिनपेधाभतेः ॥ सायंकरारीनमोजनपाकस्तु रोक्षिकाग्नाके . न 
गहे ॥ अचोदितैन पाकेन कृतेनोद्धरणेन बा॥ लोकिकोगनिः स विक्ेयः एुनराधा 
नमतीति बोधायनवचनात् ॥ यन्त सायं भातर्वैवदेवः कत्तव्यं इति छंदोगपरिशनि 
एदा हत्पाचारादशेषता उक्तं ॥ सायमिति पुनः पके सति ॥ तथा च विष्णु 
राणे ॥ पुनः पाकटुपादाय सायमप्यवनीपते॥ वैश्देवनिमित् तु पल्या सादे बि 
हरेत् ॥ तत्रापि श्वपचादिभ्यस्तयेवान्नाप्जितमिति ॥ मनुरपि ॥ सायलन्नस्य 
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[सिद्धस्य पल्यम॑भ्य बहि हरेदिति तेन पुनः पाकाभावेन सायं वैश्वदेव इति ॥ त- 

दयुक्तं | अनश्चतापि सततपन्यथा किल्विषी भवेदिति निरतया भ्रमणविरोधात् ॥ 

पुनः पाक्ुपदयेत्ति तनुबादः ॥ वेग्वदेवार्थसवेनायेधाप्चलात्तस्य ॥ नहि पुनः 

पाकोपादानामावे सति वदेव तिद्धयति) तस्पास्मातरिि सायपपि छदोगादीनां 

नित्यो वश्वदेव इति दिक् ॥ इति वैशवदेबोपयोगौनिणगेयः ॥ 

॥ अथ जीवयितेकस्य संस्कनौदीश्ाद्धदेवतानिणयः ॥ 

निरूपितं प्रसक्तायुभसक्तं॥ अधुना प्रकृतोपयोगी जीवसियतकस्य सस्कतैर्न 

दीश्रदवदेषतानिणयः प्रस्तूयते ॥ तत्र कात्यायनः ॥ इद्धो तीयं च सन्यस ताते च 

पतिते सति।॥ येभ्य एव पिता दृधरा्तभ्यो दात्य सुत इति॥ सन्यस्त जीवतीद्ययः॥ 

अत्र हृद्धौ तीय चेत्यनेकनिमित्तसमावेशे बक्यमेदाददधमन्त्वेदीतिवह द्विती यादिपदे- 

 जवसित्रथिकारिष आ्राद्धपात्र लक्षयते॥ छंदोगपरिशिष्टे कास्यायनोपि॥ पिह: पि- 

ठभ्यो बा दघ्स्सपितेस्यपरा श्ृतिरिति ॥ यतत प्रेतेभ्यो दंदातीतयुपक्रम्य न॒ जीव- 

तमपि ददातीति श्रुतेरिति कालयायनसूब्र ततिपिदपिठयजञादिविष्यं ॥ बहृहचश्- 

परिक्ष्य तु ॥ नांदीश्रादध परकृ्योक्तप. महसछु पर्दस्तरहरस्पेषु तदिदमेके मातर्णां 

पृथक् धैन््यथ पिदणापरय मातामहानामिति तरितयमि च्छन्ति तस्पाज्नीवसिता 

सुतसेस्कारेषु मातृमातामहयोः कुयाततध्यां जीबन्तया मातापरस्थेवं इर्यादिति ॥ 

पहर उपनयनादिषु अद्पषु पुं्वनादिषु ॥ पृथय् दिनमेदेन पर्ान्दादि कारभेदेन 

बरा | |) लितय श्राद्धेयं भिन्नमयोगमित्याशयः ॥ तथा च ग्य; ॥ पात्- 

श्रा तु पूरः कमाहनि तु पेत ॥ मातामह चोतरेधुेद्धो श्राद्ध स्मृतमिति ॥ 

-तदा शावाः ॥ पूर्वान मत्कं शराद्धं मध्यान्दे पेद तथा ॥ ततो प्तामहानां 

च द्धौ रत्ये स्मृतमिति ॥ एके दृच्छन्तीति परिकिषटोक्तपा सह प्रयोगः सवा- 

 भिपतत्वैन सूधितः ॥ उक्तथानुकरपतवेन इद्धमनुन्ा ॥ अलभे भिन्नकालानां ना 

दिशाय बधः पूध पङ्वीत पूर्वनहे मादपूवेकमिति॥ एप जीवसि प्ररभपि 

तीव आदुतरयपराप्तो विषयविरोपेऽपवादाथषठर्यते ॥ तस्मादिति ॥ तत्र पावेण- 

मैव नादीशराद्धररसिद्विरित्याशयः ॥ एवं जीवन्माठ्पिदकस्य मातापहराद्धेनेव 
तरिषदिरित्याश्षयेनोक्तं तस्मादित्यादि ॥ एतच्योपरक्षणार्थ | जीवपिवतृमातामहस्य 

 मादपार्वणेनैव तस्तिद्धिरित्यपि बोध्यं ॥ यद््गा्ो जीवति तस्पावैणातिरिक्तपवेणा- 

चष्ठाने नादीशरादरफसिद्धिरिस्य् तात्पयस्य वाभ्यभेद भयेन तरमादिस्यादिभंये 

स्वीकसैषुचितलात् ॥ एवे च सति मतपिद्कजीवन्मातेभातामहस्य पिदृषाबेणमत्रेण 

सादीश्रादधसिद्धेः साधकतया. सकलदक्िणात्वस्वीकृतैन पिव मातृकं तथा 
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पातापरहस्य च जीवेत्तु यदि वर्गा्यस्तं वर्गं तु परि्यजेदिति शाद्चेण सेत्रादखाभात्॥ 
एवं च सति येभ्य एव पिता दद्यादिति श्ञस्रिण पितुः पितृपावेणं परिरिष्टवलेन च 
स्वमात्रादिपार्बेण सथुच्येन कायेमित्यन्ततानुचितं ॥ तस्पां जीवन्त्यां पातापहस्येब 
कुर्यादिति पारिजातादयनेकम्थसेमतपाटेवकारविरोधाचच ॥ न गिरा गिरेति ब्र 
यादितिव्रदयप्राप्ितरनित्यज्ुवादतया तस्स्वीकारेणाजच दयेवावपतीतिवत् श्रो तपरि- 
संख्यांगीकारगोरवस्याप्यनापत्तेश्च | त कम त पौरःयजेिति श्ाघ्वविसेधाच्च ॥ 
येभ्य एवेति शालस्य परिशिष्टस्य च पारिजातोक्तव्यवस्थाविरोधापत्तेथ ॥ तथाहि 
तत्रो कपरिशिष्ुदाहूत्य तस्सवाररितया सपि पितृङस्येषु अपकारो न विद्यते ॥ 
न जीवम्तपरतिक्रम्य रिचिदद्यादिति श्तिरिति कातीयवचनयुदाहूत्य पिवद्येषु 
पितापहादिसंबधेषु श्राद्धेषित्यथे इति व्पाख्यायकेषुचिदेप्र तदपवादस्वेन उद्राहे 
पु्जनने पितेष्ठयां सोपिके मखे ॥ तीथं ब्राह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुरिति 
मेनायणीयपरिशिष्टयुदाहूतं ॥ तदधिकारे च येभ्य एव पिता दचादिष्येतःसमा- 
नार्था विष्णुप्मृतिर्दाहता ॥ पितरि जीवति यः श्राद्धे कुर्यात येषां पिता इर्या- 
त्तेषां दुर्यापितरि पितामहे च येषां पितामह इति ॥ ततश बहृष्टवपरिशिष्टत्य स~ 
तसस्कारविषयसान्न जीवन्तपतिक्रम्येत्येतत्तद्िषय ॥ मेत्रपरिशिष्ठस्य तु तदति- 
रिक्तिविषयत्वायेभ्य एव पिता दादिः्येतत्तद्विषयपिस्येवं व्यवस्था प्रतीयत इति 
वात्रघ्री हधन्वस्योरसिवि सथुच्वयासंभवः ॥ नच पेत्रपरिशिष्टस्य सुतसस्कारविषय- 
समस्तीति ्षक्यं ॥ उद्रादशद्धस्य कतुद्वितीयविवादपरत्वात् ॥ नादीश्राद्धं पिता 
कर्यादाये पाणिग्रह पुनः ॥ अत उध्वै प्रद्रवति स्वयमेव तु नांदीकमिति वच- 
नात् ॥ न च पुज्रजनननिमित्तकमपि संस्कारम तीथं इव तापि पुरुषाथैस्येव वि- 
धानात् ॥ न च जीवद्गत्रयाचघ्ुततस्कारेष्वपि येभ्य एव पिता दच्यादित्येतस्स्वी- 
कार आवद््यक इति शक्यं ॥ पितरि पितामहे च प्रपितामहे च जीवति नेव ङ्प 
दिति विष्णुक्तरीस्या छोपस्योचिस्यपतीतेः ॥ एतदपवादपप्यनन्तरं बक्ष्यापः ॥ यत्त 
पारिनातोक्तव्यवस्थादृषणाय स्पृतिरस्नावस्याघ्ुक्त।। बद चपरिशिष्टस्य बह्टचविषय- 
त्वानतै्रायणीयस्य तच्छासिविषयत्वान्न व्यवस्थान्तरं कसपनीयपिति ॥ तन्न ॥ 
आन्वछायनपरिशिष्टे सुतसस्कारेषिति भ्रवणात्परिशिष्टान्तरे च तद्धिन्नकमेणामेव 
्रवणास्कमेमेदेन व्यवस्थाया अत्र कर्प्यतवात् शद्वानारूदशाखामेदय्यवस्था कल- 
नस्येवाय्यत्वात् होङाकाधिकरणन्यायवाधितचवाच यत्त॒ पारिनाते ॥ न जीवत्पितकः 
र्याच्छाद्धमधि मृते द्विजः ॥ येभ्य एव पिता इयत्तिभ्यः कुर्वीत सागिकः॥ पिता- 
परहेप्येवमेव कुर्यालीवति साधिकः ॥ साधरिकोपि न कुर्वीत जीवति प्रपितापह इति 

सुमन्तुवचनान्मेज्(यणीयपरिशिष्टोक्त विषयेष्वपि जीवसिदृकस्य सागनेरेवाधिकारो 
१९ 
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न निमेरिति प्रतिपादितं तदुदराहपुतरननननिपित्तशनांदीशराद्न्यतिरिक्ततीयश्रा- 
द्ादिबिषयं ॥ अनशिकोऽपि इर्वात जन्पादो हद्धिकमणि ॥ येभ्य एष पिता द्- 
द्ात्तानेवोदि्य पवेणमित्याचारमदनरत्नोदाहूतदहारीतवचनेन सुमन्तुवाक्यापवा 
दात् ॥ साधर श्रोताश्निमान् स्मा्ताधिां्च तदितरो निरग्निरित्यपि तत्रोक्तं 
अतथ निरण्नेर्जीबसिवकस्य तीथेश्राद्धादौ नाधिकार इति सिद्धं ॥ यत्त ततरैवोक्तं॥ 
येभ्य एव् पिता द्रादिस्यत्र येभ्य इति पितुः पिज.दय एव परामृष्यन्ते नतु 
म।जादयो पातामहादयश्च || न जीवन्तमतिक्रम्य फिचिद्श्रादित्यादि शाखरेण ताव 
सिपतृपावेणमेव निषिद्धयते ॥ तत्रेव जीवतो तिक्रपसमवात् ॥ परमीतस्वमात्रादिकेन 
स्ममातराद्यदेशेन श्राद्रकरणे तदभावात् ॥ परतिपसत्रायस्य च येभ्य इति शाक्स्य 
निषेधसमानविषयत्वोचित्यात् ॥ किच ॥ येभ्य इत्युक्तवाक्ये पितुमात्रादिग्रहणे त- 
रसपाना्थे विष्णुवाक्येपि तदापेत ॥ तचचतथ पठयते ॥ पितरि जीवति यः श्राद्ध 
र्यारष येषां पिता इयत्तिशं इुर्यासिितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः ॥ 
पितरि पितामहे भपितापहे च जीवति नैव दुर्याद्यस्य पिता प्रेतः स्पार पितरि पिह 
निधाय पितापहात्परं द्वाभ्यां दद्याचस्य पितापितामहश्च मेत स्यातां स ताभ्यां पिद 
दत्वा प्रपितापहासपरं द्वाभ्यां दयात् ॥ मातामहानामप्येवं श्राद्ध ्यादिचक्षणः ॥ 
म्नो येन यथान्यायं शेषाणां पंजवनितमिति ॥ अत्र च प्रपीतमातमातामहोपि जीव 
विपतरकः पितुःपित्रादीनिव तदीयानेव मात्रादीन् मातामहादीशोदिश्य धाद्धं कुर्या- 

दिति चेखथपवावये विचक्षितोऽयेः स्यात्तदा येषां पितामहः छुर्यातिषां इर्यारिति 
सानुषगे द्वितीयवाक्ये तथेव पिवक्षापयेत ॥ ततय स्वीयानां मा्रदीनां मातापहा- 
दीनां पितिमात्रादीनां पातापहादीनां च प्रमीतानां परित्यागेन पितामहस्य पात्रा 
दीन् मातामदहादींथोदिश्योद्राहपुत्रजननादो जीविवृपितामहस्य श्राद्ानुष्टानमाप- 
येत ॥ तथा पातामदहानामप्येवमिर्यतिदेशाज्जीवन्मातामहस्य स्वीयानां पत॒काणां 
यैतापहानां च मात्रादीनां मातापहादीनामनादरेण पातापहसषेधिनो पात्रादीन्पा- 
तापहादीश्चोदिश्य तदयुष्टन स्यादिति प्रथममेव वाक्ये पितुः पित्रादिपावणसयैव 
प्रापकपिति स्वीडस्य जीवततितकस्तेन सह स्वीयानामेव मात्रादीनां मातामहादीनां 
च श्राद्ध क्यादिति स्वीकन्तयुचितमिति ॥ तन्न ॥ यतो येभ्य एव पिता ददादीष्ट 
दायकानां सर्वेषां दिष्णुस्मृत्यादिवाक्यानां भरतिपक्तवलं तदेव परते ॥ यदान 
जीवन्तपतिक्रभ्येल्यादीनां नीवद्पितक्ं प्रति पितुः पित्राद्यदेश्यकपाेगनिषेधपरल्वं 
भवति ॥ न चतत् ।॥ प्रतिप्रसवत्वाभिपदवाश्यभिन्नस्य तादशपावेणप्रापकस्य 
निषेधापेक्षितस्याभावाच् ॥ तत्तच्छाद्रविधिषु पित्रादिश्द्वारां सप्बधिकरत्वपदिम्ना 
कन्तः पित्रादीनामेव भतीत्या तादशप्रावणप्रापैरनाङक्यतात् । निषेधस्य प्रेतेभ्यो 
ददाति ॥ पेतैभ्य एव निपणीयादिति प्डिपितयज्पकरणस्यकात्यायनाश्ला- 
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थनोक्तितुल्यपटत्तिकेन जीवपरनेन देयै॑स्यायस्माद्धरतसत्तम ॥ तस्पाञ्जीव- 

सिता इर्याद द्वाभ्यामेव न संश्चय इति भविष्यपुराणवचनेन प्रास्य मृतपुद्रय- 

पातनोदेश्यकथदानस्य निषे कयोपपत्तः ॥ शक्यते च हारीतवचनस्यानपनिर 

भतिमात्रादिविषयेपि प्रतिपरसवसं वक्तपनायासेन ॥ तस्यापि दद्धितीर्थादो मेत्राय- 

णीयपपिस्य सुमन्तुवचनेन निषिदधतराद् ॥ यत्तु जीवतिपव्पितामहेन पितामहमात्रा- 

देशेन श्राद्धलुषठाने स्यादियुक्तं तानि ॥ पितुरमा्रादयुदेशेनेव तदुदेशेनापि भ- 

माणसिद्धस्य तद्चुष्ठानस्य स्वीकरैुचीतत्वात् ॥ यन्त मातापहानापप्येवमित्यतिदे- ` 

शमृटकपनिष्टोपादने तत्तद्थाज्ञानविजभितं ॥ अत्र हि मातामहानां श्राद्ध पितरपावे- 

णवतकरम्यमुनितपत्रोदयुक्तमित्यति दिश्यते ॥ इत्थपरतिदेशेन च यथा विसजेनान्ता- 
न्येगान्यतिदिश्यन्ते तथाऽग्यवदितपुपरगरथोक्तक्रमेणेकद्रयादिजीवननिमित्ताब्युलकम- 
मरणनिमित्ता च पिदृपार्मणगता देवता व्यवस्थापि॥ अगतवाविशेषात् ॥ नचैव मा- 

व्रादिश्राद् पितपा्रणागे ॥ येनातिदिश्येत ॥ न च विष्णुस्मृतिव्याख्यातारोऽपि 

मातामहानामप्येवमिति वचस इतरेति कन्तेव्यतातिदेशपरतापिवोक्तविधदेवताव्यत- 

स्थातिदेश्षपरतां पन्यमाना अपि मात्रादिपावेणातिदेशपरतां मन्यन्ते ॥ मन्यन्ते च 
येषां पिता इययिषां पितामह इत्यनयोर्पा्रादि मातामहादिपावेणगो चरतामपि।॥ युक्त 
यैतव् ॥ येषामिति यच्छद्वेन पिद्कतरैकशराद्ोदेदयतायाः पूत्रकचुकश्रादधोदेश्यव- 

व्याप्यखपरतीतेः ॥ यत्कृतकं तद नित्यमितिवत्। येभ्य एव पिता दयादिति यच्छ- 

ब्दोपवध्यैव कारेण वीप्स्यापतीतेश्च ॥ यमेव धातर ठु भीमसेनोभ्यवेक्षते॥ क्षणः 
पत्रेण तं हन्ति व्याघ्रो मरृणगणं यथेति्रत्।}अतो येभ्य एव पिता दवादीद्शसाच्ला- 
चुसारिण्यनुषराने पित्कतकश्राद्धोदेश्य पिदृमातुपमातापहाचुदेश्यकघादधत्रयस्य कत्त- 

व्यतान्नपत्रेणातमीयमात्रायुदेशेन श्राद्रसंभवः ॥ ̀ न चान्वछायनपरिशिष्टा्ुसारिण्य- 
युष्ठने पितुः पित्राद्ुदेशेन त्सं भव इति प्रागेव विदिते ॥ अतस्तदुभयाथसमुचयो- 
क्तिः साहसमाप्र॥ अस्तु वा विष्णुस्मूतेर्येभ्य एव पिता दद्यादिल्यस्य च सुतसम्का- 

रसाधारण्ये तथाप्याश्वलायनक्ाधिमिस्तत्रिशिष्टोक्त एव पक्षः संमवे कषुचितो 

नतृक्त पपखयः बहस्पं वा स्वग्ृ्योक्तमिति स्पृतेः॥ इरपरंपरया तत्वेन यदि तच्छा- 
खिनोपि गिष्णुष्पृलयुक्तपाचरन्ति॥ आचरन्तु नाम ॥ नतुक्त प्षुचचपः परेपरायातो- 

ऽस्ति ॥ स्पृतिकोस्तुमेप्येष॥ इति जीवपितकस्थ सस्ततर्नारीश्राद्धदेवता निगयः। 

५८ अथ घुतस्कारे परवाप्तादिना पिद्कसैरस्वासेभवनिपित्त कत्रन्तरं प्रतिना- 
न्दीश्राद्धदेवतानिभयः ॥ व | 

तत्र छदोगपरिशिष्टे कात्यायनः॥ स्वपिठभ्यः पिता दधातमुतसेस्कारकयेसु॥ 
गिडानोद्राहनात्तेषां तप्याभावेतु तत्कमरादिति ॥ ओद्राहनादित्याड्मिविधौ ॥ तेनो - 
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द्राहं विवाहमभिव्याप्य सुततेस्कारकमेसु पिता सखपितृभ्यः पिडान् दवात्॥ तदुष- 
छक्षितमाभ्युश्यिकं भाद्धं र्यादित्यथः। उद्राहोज पषोभिमरतः ॥ द्वितीये तु पितरि 
जीवत्यपि स्वकरुकत्ात् ॥ तथा च स्मृतिः ॥ नांदीश्राद्ध पिता इ्यादयि पाणि 
ग्रहे पुनः॥ अत उर्ध्वं धङ्कवींत स्वयमेष तु नादीकपिति॥ तस्या माषे तु तत्करमादि 
ति। तस्य पितुः प्रवासादिनाऽमावे तु तेष्वेव कमसु तन्निमित्त पित्रसंनिधिनिमि- 
न्तो योधिकारिकमः असंत्छृतास्तु सेस्कार्पा घ्रातृभिः पूवेसंस्छृतेरिति शाक्ञावगत- 
स्तेन करमेण तेषां पूर्वसैस्छृतानां मध्ये व्येष्ठम्रजरादिःकुषेन् स्वपिवृभ्यो दधात् ॥ 
समावततेनस्यापि विवाहासाचीनघुतसंस्कारस्वाञजीवस्ितृकषमावत्तेने पिता स्व- 
पितृभ्यो दयात् ॥ अजीवपिपतरकस्तु पुषेसंस्छृतशरात्रसे भवे स्वयमेव स्वपितृभ्यो द्- 
दात् ॥ उपनयनेन कर्पाधिकारसखात् ॥ विवहिष्येवमेव दष्टव्यमिति पारिजाते 
व्याख्यातं ॥ अत्र च पितुजजीवदिद्रकस्य च व्येष्टश्रःजादेथ तथा द्विविधस्य ज्ञा 
ल्ान्तरे श्राद्धी यदेवतासेन येऽगताः पित्रादयो मात्रादयो मातामहादयथ तेषामेष 

स्वपिवृभ्य इति निर्गः ॥ स्वेऽपतस्य पषष्यर्थस्वात् ॥ जीव सिितुकेन स्वननका- 
ुदेहयकश्राद्धानुष्ानस्य बाधितसात् ॥ अत एष॒ समावकतेनस्य पाणवकतुकस्ेपि 
तदंगभूतनांदीशाद्धे पितुस्तदभवे ्येष्ठ्र.तादेरपाप्रकतैलप्रापणादिना वचनस्यये- 
वसवमित्याशयेन तदुपन्यास्र इति बोध्यं ॥ अजीवतित॒क इति जीबदसनिदितपित्- 
कस्याप्युपरक्षणं ॥ सखपितरभ्य इति च पूववत् ॥ आच्यस्येज्या जनकाद्य एव 

-नत्वाश्रखायनपरिशिष्येक्तरीत्या पितृपा्णत्यागेन पात्रादयः ॥ सपावततैनस्या- 
ससेस्कारत्वेन सु-सेप्कारत्वामावात् ॥ देपाद्रिणालक्षरारूढममाक्चविधि दशयित 
व्यार्यान्तरपकारि ॥ पत्यभावे अन्यो यः कधितसंष्कारं कुर्यात तत्करमात्त 
पितरमारभ्य सस्यस्य पितृणां यः क्रमस्तेन क्रमेण दवान्नतु खयेभ्यः 
पितृभ्यः ॥ तस्मादितृन्याचायमातुलादयः संस्कारस्योपनेयादिरेव पितः श्राद्ध 
दुन स्पितृभ्य इत्यत्र पारमार्थिकः पक्षो विधीयते ॥ अन्यथा सग्तिभ्य 
इप्यस्याुषेगकसयनाया अन्याय्वत्वाचितृव्यादीनामपि पितुब्रस्वपित्रभ्यो दा- 
नाविरेषे स्वपितृभ्यः पिता दचादिद्यस्यानयेक्यापत्तेः ॥ पितुः पितृव्यादिषु 
वेटक्षण्यथ)तङ्गश्ब्दायुपपत्तेः ॥ उपनेयस्य॒प्देयकन्यायाथ यख्याधिकारिसवेन 
तदीयपित्रादीनापिष्यसरो चत्वा ॥ महाणदोदाहूते ग्म वषे आह्मण आ 
त्ानष्ुपानयेदित्यादि बुषस्मृत्यादि वाक्ये णिजन्तञ्रुपनयनश्चब्दं उपाचक्षाणेर- 
पराकादिभिरूपपादित ओओपनेयकन्ययरेवोपनयनादौ अल्याधिकारिखपरिति ॥ अ- 
यमेव भकारः पितृस्यकङेकवित्राहे बोध्यः ॥ न तत्र मानाभावः ॥ पित्रिमषे ना- 
करणे वन्रन्त.पापदश्रसस्मृतो अन्यो वा कुटषटद् इत्यस्यां नामकरणपभतितंस्का- 
रमिषयततःया देमाद्रिणवोक्तत्वादिति ॥ अत्रापि फियभावो देषा ॥ मरणेन भ्रवासा- 



( ८५ ) 

दिना वा ॥ पिततरमारभ्येतय पि इञ्यस्वेनेञ्योपकक्षणत्वेन वा ॥ सस्काथैस्येति षष्ठी- ` 
कमनिरूपितसंवेधार्थां संस्कारस्य भति समावत्तनादौ इञ्यदेवताक्रपो यो विहित ई 
त्यथः ॥ अत एयेज्य्वयुपनेयादिति षष्टययथः।। ततथाजीवत्ितृकस्योपयन केन् ` 
मातुखादिस्तदीयजनकादीयुदश्येव ङर्यात् ॥ जीवपितृकस्य तु जनकस्य. जन 
कादीन् ॥ न तु परिशिष्टाजुसारेण केवङान्प्पःतानपि संस्कायमतादीन् ॥ सस्का- 
यं प्रति सखसंस्कारे समावत्तनादो कन्तव्ये ताप्तायुक्तसी्येञ्यसापराप्तेः ॥ अत उप- 
नयने समवत्तन इव संस्क।येस्यैव यदापिकारः स्यात्तदा सेस्काथेस्य नांदीश्राद्- ` 
देवताया जौ चिःयायतास्ता एवोदिश्य मातुकादिर्नादीश्रादं इर्यादिति तासर्या- 
थः ॥ स्म्रतिरस्नावदयांतु बहृष्टचपरिशिष्टे इव्युपन्यस्य समावत्तनान्धै पिता 
दधाते पितरि भातापि तथेव कारयेदुमयाभावे त्रादयोपि तैव कृधु ` 

 स॑स्कायस्य यः पिता तस्य पातरः पितरो पातापहथेति॥ अपरे संसका- 
यस्येव मातूप्रभूतयो भवन्तीति मन्यन्ते ॥ पूवेस्मिन्पक्षे पितुरेवपधिकारानुदर्तिर्- . 
 पनयनास्पूवं नियमेन गृतस्यापि स्रवत् ॥ तथा च ख्दोगानायुपग्रंथसुत्रहृता 
सजविषये सुब्रह्मण्यायां यजमाननापग्रहणमधिद्त्योक्तं ॥ दीक्षिते पेते मेतस्यैव ` 

पूेपुरुषैः सह नामानि शृहीयुरिति ॥ अप्यायमधेः ॥ अततौ यजत इत्यादि यद्यज-. 
पाननापग्रहण मृतस्यापि तस्येव गृह्ठीयात्॥ न नैदिषटिनः न सनिदहितष्य दित्षितस्ये- ` 
त्यथः एवं मातापितृभ्यः खदरव्येण श्राद्धं कला वाचकं संस्कुर्यात् ॥ अकरणे मम 
प्रत्यवायः स्यादितीस्य मन्यते यः स एवाधिकारी नतु बारस्याधिषकारः ॥ नवे 
स्थं शा्लमप्तिस्वयमात्मानं सस्छुर्यादिति ॥ यदा गभांधानानन्तरं पिता मरृतस्त 
 कथमनजातस्य पुंसवनादावधिकार इत्येतद्विवार्याचुण्टेयपिल्युक्तं ॥ एतदयुसारेणव ` 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यादिति वचने श्राद्धकारिकाङता व्याख्यात ॥ तथाहि ॥ त 
स्य पितुरभावे तेषां पितुमात्राटि नामेव नवानां ततक्रमायेन क्रमेण पित्रा दत्तं तेनैव 
क्रमेणाधिकारी च्येष््रात्रादिरपि मृते पितरि दयादिति ॥ तदेतद्धेमाद्यायनेकनिब- 
धविरोधादभियुक्तेरनाहृतमिरयकं भूयसा ॥ 
श्ीक्ञमोधरणदरूदमाघाय हद युजे ॥ उदवस्य तनूजेन कार्चिषुरनिबासिना ॥ १॥ 
रचितोऽनन्तदेवेन सवकर्पागनिणयः॥ गुखस्तेन तप्यन्तु विद्वांस तदा मयि॥२॥ ` 

॥ इति श्रीसूयेपुरनिवातिना भीतडाखेडावारखुकिप्रजातीयेन ` 
 द्िदेद्यपनामकपरशुरामातमजेन जगन्न यरामणा | 

सश्चोधेते ध्रीरुद्रकलद्रमे परिभाषापरिच्छेद 
॥ समाप्ः ॥ 
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॥ अथं सवंक्म॑साधारणांगप्रयोगपरिच्छेदः ॥२॥ 
मवानीरिवयोः सूय विघव्युहविदारणय्॥ ंदिराजमहं वैदे भक्तकरपमही रदम् ॥१॥ 
वंदे श्रीदक्षिणामूसि सचिदानंद विग्रहम्। गोरिभूषितवा्मांगाविधिवागिष्णुसेवितम्।॥२॥ 
श्ीगुरोश्वरणो नखा स्वर कर्मागकरममेणाम् ॥ उद्धवरय तनूजोहं इवे पदतियुत्तमाम् ॥२॥ 
विविधाः पद्धती बुध्वा संप्रदाय सतां तथापाध्यदिनीयविधिनाश्लोषयैतुधियाबुषाः।र। 

अथ सर्वेषां भरतानां गाह्यणां स्मार्तानां च कमणां साधारणांगानां गणेश्- 
पूजादीनां खरितवाचनान्तानां पद्धतिरुच्यते । पहर कमेचु पूर्वैयरस्पेषु त॒ तस्मि- 
ननहनि पूर्बाहि निर्णेननांत पेचमहायज्ञंतकतनिःस्यक्रियेण सपत्नीकेन संस्कर्येण य- 
जमानेन स्वासने प्राङ्भुखेनोपवेशनम्।। पादो दृस्तो च परक्षारय द्विराचपनम् त्रिःप्रा- 
णानायम्य देशकारो सैकीस्ये करिष्यपाणायुककर्मागतया मंगलस्नाने करिष्य इति 
संकस्पः काये! । ततो यथाचारं तैगखवाद्यपोषपुरःसरं शद्धसुबा्तिनीभिनीराज- 
नपूकं सर्वौषधीस्ेगषचूणेयुक्तेन तिामलकादिना सुगंधितैटेन वा उद्रतस्नानम् । 
इदमेव मंगरष्नानमिस्यभिधीयते ॥ तती द्विराचमनम् । अहते ( इषद्धोतं नव॑ श्वेत 
सश्श् य्धारितम्। अहतं तत् विजानीयास्सकमेसु पावनम्। वाससी पित्ते । अ- 
मोत्रधत्ते वा। ॐ परिधास्ये इति पत्रेण परिधानीयम्) ॐ यश्चसापायेतिउत्तरीयं च । 
पटनीत्वमंतरं । प्रतिवस स्मातेविधिना द्विसचमनं । पत्नीतुयथोक्तं । वारणादि य- 

= श्वियदारुनिगति सोत्तरच्छदे शृद्धपीते बद्रश्रिकच्छेन यज्ञोपवीतिना दक्षिणपान्व 
बद्वरिखेन शिखाभिन्नवद्धकेशेन यजमानेन भादयुखेनोद दुखेन वा उपवेशनम् । 
तदक्षिणतः पल्या च ॥ तदक्षिगतः सेस्कार्यणं च ॥ स्ये कुशोपग्रह; ॥ दक्षिणे 
पवित्रोपग्रहः कर्ये वा इुशोपग्रहः पवित्रोपग्रहो वा । स्मातेविधिनाचम्य ब्रीन्पाणा- 
यामान्छृखा त्रिमात्र प्रणवषुचाये रक्ष्मीनारायणादीन्देवान्मणमेत् ॥ तद्यथा ॥ ॐ 
रक्ष्मीनारायणाभ्यांनमः। ॐ मवानीक्ञंकराभ्यां नमः| ॐवाणीहिरण्यगर्माभ्यांनमः। 
ॐ शची पुरन्दरा्यानमः। ॐ पातूपिठ्चरणकमरेभ्योनमः। ॐ कुख्देवताभ्योनमः। 
ॐ इष्देवताभ्योनपः । ॐ गुदभ्योनमः । ॐ सर्वेभ्यो -बाह्मणेभ्योनमः । ॐ सि- 
दविबुद्धिसहिताय भ्रीगणेज्ञायनपः । इति प्रणम्य । ॐ सुञुखध्रैकदन्वथ कपिरो 
गजकणकः।! ठेबोदरथ विकटो िघ्रनाशो गणाधिषः॥१॥ ध्रप्रकैतुभणाध्यक्षो भाल - 
चंद्रो गजाननः ॥ द्रादशतानि नामानि यः पटेच्छरणुयादपि ॥२॥ विश्ारमे विवाह 

च भरवेशे निगेमे तथा।॥ सेग्रामे सकटे चैव विध्रस्तस्य न जायते॥२३॥ शुष्ठास्बरधरं दे. 
वं शशिवर्ण चतुयजम्॥ प्र्न्नवदन ध्यायेर्सषैविध्रोपद्चांतये ॥४॥ अभीप्पितार्थसि- 
घ्य पूजितो यः सुरासुरैः ।सवैविघ्रच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥५॥ वक्रतदमहा- 
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कायसूयकोटिसमपरम ॥ । अचिघर छर मे देव सकार्येषु सिद्धिद ॥६॥ सपर 
परागस्य कषे सवाथसापिके ॥ श्ररण्ये उयंवके गौरी नारायणि नमोस्ततते ॥ ७॥ 
स्मृते सक्रखकस्याणभाजने यत्र जायते ॥ पुरषं तपनं नित्य व्रनामि सरण हरिम् 
॥८॥ सवेदा सवेकार्येषु नास्ति तेषपमपेगम् ॥ येदां हृदिस्थो भगवान्पगछायतनो 
हरिः ॥९।। सर्वेषु काटेषु समस्तदेशेष्वरोषकार्येषु तथेन्वरे्वरः।। स्मै; स्वस्पैभग- 
बाननादिमपास्त॒ मांगद्यविद्ये दरिः॥।१०॥ तदैव खथ सदिनं तदेव ताराबडं च्र- 
बरं तदेव ॥ व्रिद्यावर् दैववङुतदेव लक्ष्मीपते तऽध्रियुगं स्मरामि ॥ ११ ॥ टाभ- 
प्तेषां जयस्तेषां ृतस्तेषां पराजयः ॥ येषामिदीवरः इयामो हृदयस्थो जनादेनः 
॥१२॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धलुधेरः तत्र श्रीरविजयो मूतिधरुषानीति- 
मतिमेम ॥ १२३॥ स्वेऽपरेभकार्येषु त्रयखियुवनेन्वराः ॥ देवा दिशतु नः सिद्धि 
बह्यशानजनादैनः ॥ १४ ॥ इति शोकपाठः ॥ 

॥ अथ प्रधानसकस्पः ॥ 

तती दक्षिणेन पाणिना कुकु षुपयवनरादानम्॥ देश्क।ख्योः सकीतेनम् ॥ 
तत्र वा्य श्राद्धखड हेपाद्रिणा प्रदरितम् || ॐ इद् पृथिव्यां जवुद्रीपे भारतवर्षे फु- 

पारिकाखडे आप्यावितेकदेशे अविघुक्तक्षेतरे ( पणिकणिका ) आनदवने गोरीष्ुे 
ज्रिकंटकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे शव्यादिदेशं समनुकीत्ये ॐ ब्र 
ह्मणो द्वितीये पराद्धे श्वतव्राश्यदकसपे बेवस्वतपन्वन्तरे अष्टावित्रतितमस्य कलियुगस्य 

प्रथमचरणे बौद्धावतारे विक्रमशके अ्घुकाबान्तरयुगेऽघुकयुगावयवे वतेमानेऽषुक- 
नाम्नि सवतषरेऽयने ऋतो पासे पक्षे तिथो बारे नक्षत्रे योगे करणे रोद्रायगुकका- 
केऽप्रुकराक्षिप्थिते चन्द्ेऽषुकरातिस्थिते सवितरि अग्रकरारिस्थिते देवगुरौ रेषेषुग्र. 
हेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एव गुणविशिष्टे देशे कारे च अगुकसृगोप्रोऽमु शमां 
मरम सुतस्य सुतायाः वान्वोऽयबाऽद्ुकसस्कारं करिष्ये। तदंगसेन मेडपदेवताभरतिष्ठा 

पावृपूजा वसोद्धाराऽयुष्यनपाभ्युदपिकधराद्धवस्तिादनानि करिष्ये । तत्रादा- 
बुककमणो निर्विघ्रफरसिद्धये गणपतिपूजां करिष्य इत्यैतरेगसपन्ते संकस्पः ॥ 

बरदिरंगत्वपकषे तु मम सत्तस्य सुतायाः वा करिष्यमाणाञुकसस्कारागतया पटपदेवता- 

भतिष्ठा मावपूजा वसोद्धाराऽ्युष्यजपाभ्युदयिङ्श्रादधस्वस्तिवाचनानि करिष्ये ॥ 

तत्रादावघ्ककर्मणो निर्िघ्रफरसिद्धये गणपतिपूजां करिष्य इति सकरयः । अथवा 

भरम सुतस्य सुतायाः वा करिष्यमाणाशरुकसस्कारस्य निविघ्रप़रसिद्धये गणपतिः 
पूजां करिष्ये ॥ इत्येवं सर्वेषां एथक्पथक् सकरपः । यत्र तु मंडपाभावे तदंगभूता 



(८८ 
मेडपदेवतापरतिष्ठा नास्ति तत्र तु प्ंकरयवाभ्येन पेडपदेताप्रतिष्ठपरोष्टेखः।) चा- 
तृ पिवृग्यादेस्तु ममास्य श्रातुरिति भगिन्या इति वा । चातुः सुतस्य भातुः कन्या 

यावा इति। मम भगिन्याः सुतस्येति भगिन्याः कन्याया इति वा उरहेन संकर्पः 

प्रचानसंकखस्त॒ सवं पिधाय तदिन श्वो वा कायेः]पटे मृरयपीरे वा रक्तवन्नाच्छि 
नेऽरुणाक्षतेविरचितष्टदख्पश्चोपरि गणपतिस्यापनम् ॥ 

॥ अथ गणपातप्रूजनप्रयागः ॥ 

गणानांसेत्यप्य प्रजापतिऋषिः यज्चगेणपतिर्दैवता गगपतिस्थापने ( अचने ) 
विनियोगः । ॐ गणानांसेति मंत्रष्चाये सिद्विबुद्धिषदहित सागि सायुधं सवाहन 
सपरिवारं गणपतिपावाहयामीत्यावराह्य स्थापयामीति स्थापनम् ॥ गभेधपित्यन्तो 
गणानांखेति पत्रो माध्यदिनानाम्। वसो ममेस्य॑तो काणःनाम् । शखाद्रयेपि कंडि- 
फाया उक्तप्रतिकांतत्यात् । सवेत समातं कमणि मंत्रावरसने बोधकप्रमाणाभपि भरती- 
फो यात्तर्ैत्रसय कंडिकांतसरात् तथा रेणुकारिकायाम्। ग्रह्यकमेसु येता जेया स्राध्याय- 

` पाठतः॥ किच मध्यमस्य तेन द्रुता न विस्विता। अथवा। सिद्धिखुद्धिसरितमि- 
स्याद्युक्तवा गणपतिमावाहयापीत्यावाह्च स्थापयापींति स्थापनम्। अथवा। हेहेरम्ब ख- 
मे्चेहि हंविकात्रयम्बकातमन । सिद्धिङ्ुद्धिपते तयन्न छक्षछाभपितः भरभो ॥ नागास्य 
नागहारस्स गणराजचतुथुजः ॥ भूषितः स्वायुधदतपाश्चाङशपरण्वधेः॥ आवाहयामि 
पूजाय रक्षायै च पम क्रतोः॥ इहागत्य शहाण तं पूजायागे च रक्त मे। इति पोराणरमतर 
वा उच्चाये सिद्धिबुद्धिसदितं सांग सायुधं सवाहन सपरिवारं पहागणपतिमावाहया- 
मीर्यावा्च स्थापयामीति स्थापनम्॥ ततो गणानां सेत्यस्थार्षा दिकं पुषैवरस्मृखा चैने 
विनियोमः। ॐ गणानासेति मत्रं सिद्धिबुद्धिषदिताय सगणाय सायुधाय सवाहनाय स- 
परिवाराय महागणपतये नम इत्यतप्रुचाये इदमासनं समपैयामीस्येवमयेसरूपेण वचसा 
आसनपादयाध्यांचमनीयस्नानाचमनीयवन्ञाचमनीययज्ञोपवीताचमनीयगेधगुष्पधू पदी 
पनेवेयाचपनीयताबूलग्रणामप्रदक्षिणानीराजनदक्षिणाद्ानान्तेः षोडज्ञभिरूपचारर- 
भ्यचनम् ॥ तत्र गेधदाने ससिधूरं चदन रक्तचदने च दद्यादिति विशेषः । यद्रा । 
उक्तमेचवाक्याभ्यां गधपुष्पधूपदीपनेवे्यरक्षणेः पंचभिरपचारेरभ्यचनम् । अस्मिन् 
पक्षे न दक्षिणा॥ केचित् गणेशांबिक्योः पूजापाचरंति । सा चकम् । ॐ गणानां - 
तयेति मंत्रेण तद्पुरूषाय विद्चहे वक्रतुंडाय. धीपदि। तन्नो दंती प्रचोदयात्। इति गणेश - 
गायत्या च गणपतिपूजा ॥ ॐ जातवेदस इति मंत्रेण सुभगायं विद्महे कामपािन्ये 
धीमहि । तन्नो गोरी भचोदयादिति अंबिकागायतया चांबिका पूजा ॥ अघेपातर 
गधरक्तचदनपूष्पदूर्वान्नतपक्षेपः । - नाख्केराचन्यत्तपफरस्य च ॥ ॐ रक्ष रक्ष 
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` गर्णाध्यप्त यक्ष ब्रेरोक्यरक्तक।॥ भक्तानामभयं कत्ता अता भव भवाणवात् ॥ द्रेषा- 

तुरङृपास्िषो षाण्पातुरग्रन प्रभो ।। वरद स्तववरं देहि वांखितःवां छितायदं । गरदाणा- 
ष्यपि देव सपेदेवनमरछरत । अनेन फख्दानेन फर्दोस्त॒ सदा ममेत्य॑ते सिद्धि- 
बुद्धि सहिताय सांगाय सायुधाय सवाहनाय सपरसिराय पहागणपतयेनपः फर- 
ध्यै पपपेयापीति पंत्रवाक्याभ्यां फछाधेदानम्। ॐ विघेश्वराय वरदाय सुरपमियायं 
लंबोदराय सकछाय जगद्धिताय॥ नागाननाय श्रुतिय्गवेभूषिताय गोरीतः्य गण- 
नाथ नमो नपस्ते(। भक्तातिनाश्चनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय श्ुदाय सुरेश्वराय॥ 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय मक्तप्रसन्नवरदाय नपो नप्स्ते ॥ २॥ नपस्ते 
ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नपः। नपस्ते रुद्ररूपाय करिख्पाय ते नमः॥ विश्वरूपाय 

 भरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे ॥ भक्तप्रियःय दैवाय नमस्तुभ्ये विनायकं ॥ ठंषोदर 
नपस्तुभ्यं सततं मोदकमिय ॥ अविघ्रं इरु मे देव सवेकार्येषु सवेदा॥ त्वां धिघ्रक्न- 
मदलनेतिच सुरेति मक्तप्रियेति सुखदेति फप्रदेति ॥ विच्परदेलयपहरेति च ये 
स्तुवति तैभ्यो गणेक्ञ वरदो भवनित्येमेषेति भराथेना।। छबोद र नमस्तुभ्यमिति शयो- 
केन वक्र्तुड पदहाकायेति श्छोकेन वा प्राथैना ॥ सपाचाराल्छृतां निना देशकाल- 
यो संकीरैनति पयाचरिते गणपतिपूननविधो यद्नयुने यथातिरिक्तं तत्परिपएणम- 
रितवत्युक्ते अस्तु परिपुणमिति पतिवचनंम् ॥ अनेन गणपतिपूज्नेनाधुक्रकमेणो नि- 

 विघ्रफरसिद्धिरस्तिस्युक्ते अस्तु निविघ्रफङूधिद्धिरिति भरतिषचनम्। इति ॥ 

॥ अथ मंडपदेवताप्रतिष्ठाविधिः ॥ 
तद्यथा ॥ पूवाहि सपर्नीकेन पृतांगलिकनेषेण श्चुमापने उपवेशनम् 1 भ~, 

चभ्य प्राणानायम्येष्हेवतागुवादीन्नसवा दक्षिणेन पाणिना इरङ्कषुमयवनरदानभ्।' 
देशकाख्योः सकीततेनाति अस्याः अघुकनाम्न्याः कन्यायाः. करिष्यपाणिवाहग- 
तवेनाधुकनाम्नःकुमारस्य करिष्यमाणोपनयनाचगसेन वा पंडपदेवताप्रतिषठा करिष्ये । 
तर्दगस्वेन स्वस्तिवाचन करिष्य इति संकटपः॥ वक्ष्यमाणेन रिधिना कर्श्स्थापनम्। 
चतुर्णा ब्राह्मणानां गंधाक्षतपुष्पताबुरुफढदक्षिणादिभिः पूननम् । स्वस्तिवाचनं 
यथोक्तम् ॥ । दुर्वाशमीपलययङ्शपहटवानामाम्रादिपरशस्तशकषपत्रवेष्टितानां _ रक्तसत्र- 
ण पंचधा वेष्टनम् ॥ अप्रेयकोणस्यमेदपस्तमोपंरि नदिनी नामक वेष्टितं स्थाप- 
यिसखा तत्र नेदीन्याः पूजनम् ॥ तचेत्यष् ॥ ॐ भूथुवः सः नैदिन्थे नपःनै- | 
दिनी आवाहयामीर्यवाह् स्थापयापीति स्थापनम् ॥ ॐ मनोजृतिरिति पेत्राति न- ` 

दिनीसुभतिष्ठिता भवेति मतिषठा । ॐ नेदिन्ये नम इरयासना्घाचमर्मतोपचाररभ्य- 
चनम् ॥ ॐ आपोहिष्ठेति-शयुचेन नदिन्यं नम इत्यतेन स्नानोपचासर्थं भोक्षणं ॥ 

५२ 



( ९० ) | 
ॐ नंदिन्येनभ इत्याचपनादिषृष्पतोपचारेरम्पचनम्। ॐ दपि कीव्ण इति दध्ना | 
ॐ कांडात्कांडादिति दूाभिश्चाभ्यचनम् ततो धूपादिपूनाश्ेषं समाप्य पेत्रहीनमिति 
प्राययेत् । ततो नेक्ऋत्यवायग्पेशानस्तेमेषु मंहपपध्योपरि भागे .काष्ठचक्रे क्रमेण न- 
छिनी पेत्रा उपा पश्ुवद्धिनी नापक्रवेष्टिनानि स्थापयित्वा पूवेवदपूजनम्। ततो प- 
नोज॒तिरिति मं्रतिऽुककममंडपः सुप्रतिष्ठितो भवेति मंडपप्रतिष्ठ। । अघरुककमपेड- 
पाय नम इति गेधादिभिः प॑चोपचासंहपपूजा । पंडपे स्थापितदेवताप्रीस्यथं यथा 
शक्तिब्राह्मणान् मोजयिष्य इति ब्राह्मणमोजनसंकरषः | परयाचरिते पडपदेवता 
परतिषठािषो यन्न्यूनं यदतिरिक्ते तत्रव परिपूगमस्तिति ब्राह्मणान्धति भर्न\॥ अ- 
स्तु प्रिपणमिति पतिपक्षः ॥ शिष्टास्तु पैडपाय स्तंभमेवारोपप्ररि तय्रथा ॥ ॐ* 
देवस्यतररयधिपादत्ते । ॐ इदमहं रक्षस पिस्थवटं परिखिखति. । ॐ. मावो शिखत्व. 
नितेति खनति । ॐ सिचति परिषिचैतीति तस्मिनन्टे अप आसिचति । ॐ यवो. 
सीति यवानावपति । ॐ दु्भसिद्वायकोस्तूष्णी पावपति ॥ ॐ काण्डात्कांडादिति 
दुर्ा। ॐ दधिक्राव्ण इति दधि अयाः फएटिनीरिति फलम् ॐ हिरण्यगमे इति हिर- 
ण्यं चाचपति।॥ ॐ उच्छयस्व वनस्पतदति पत्रेण रक्तुत्रयपदनफरसपन्वितं स्तो 
त्थापनम् । ॐ उध्वं डखुण इत्यत्रटे आरोपणम् । ॐ स्थिरो भवेति सपंतता पाषु- 
भिः पूरणेन स्थिरीकफरणम्। तरिफर्स्तंमे पनोजूतिरिति पंत्राते पंडपदेवताः सुभरति 
षिता बरदा भविति प्रतिष्ठ । ॐ पेडपदेवताभ्यो नम इति प॑वोपचारेरभ्यचनम् । 
मंडपदेवताप्रीस्यथ यथाश्चक्तित्राह्मणान्भोजपिष्य इति संकल्पं कृता पयाचरिते 
मेदपदेवताप्रतिष्ठाविधो० परिपुणपस्तिति बाह्मणान् प्रतिप्रश्षः ॥ अरित्वति भति 
परश्च इति । अत्र शिषठचार एव शरणे । यत्त आभ्पुदयिकश्राद्धान्ते पेढपदेवता 
प्रतिष्ठःपाचरंति तच्छादखंडहेपाद्विरेणुकदीक्षित इत पारस्करण्रह्यकारिकादिसकलग्रय 
विशदं शिष्ट चारविषशदधं चेव्युपेकष्यम् । पडपदेवतप्रतिष्। तु सीपैतोन्नयनान्नपाडन- 
चुंडाकरणोपेनयनवेद्ारंभके शातपतपावत्तनविवाहेषु काया तत्रैव पेंडपपत्वात् ॥ त- 
दुक्त पारस्करण्र्े ॥ पचघु बहिः शाछायां व्रिवाहे चूडाकरण उपनयने केश्षाति 
सीमन्तोन्नयन इति ृ हाद्वहिः॥ बाया श्ााबदहिः श्नारा॥ तस्यां बहिः शाखायां बनि 
पडपे इत्यथेः। अत्र विवाहादिषदेविवाहदीन्येव कर्माणि बहिः श्राङायां विव्षित।- 
नि । अतश किविदद्याभूत मातृपननपूत्रकपाभ्युदयिकतं श्राद्धं परुपकः कन्यादान च 

गरह्यशाखायामेव कतव्य न बहिः शाङायम् । अत एव पित्रा परत्तापादाय शृहिवा 
निःक्रामतीति एृहज्निष्कपण्क्तम् । विवादथ पश्चात् अमेवपूवरयोदपवेश्चनादिषर- 
दानतो बहिः श््छायाप्र् । अत्र॒ चतुथींकमेष्यपररत्रेऽभ्यतरतोऽ्नियुपषपाधये 



पि (९?) .. 
त्यभ्यतर श्चाराविदिता । चूडाकरणहस्यन्नपाशनोरक्षणम् । उपनयन इति व्रता- 
 देशोपरक्षणे ॥ केशान्त इति समावत्तनस्नानोपरक्षण ॥ वासुदेवहरिहरादिभि- 

 रन्नपाशनादिषु यतो बहिः श्राखा उक्तेरिति । पंडपस्तेमन्विशने तु एषाद्राभि- 
 जयस्थिते दर्ये आग्नेयां कायम् । सिदाद्रारित्रये ईशान्यां । व्रधिकाद्रारित्रये वाय- 

व्यामर्। कुंभाद्राित्रये नेऋल्याम् अन्यासु दिष्षु व्यु्मेण राहोुखे मध्यै पुच्छे च तिप. 
ति । अतस्तत्र स्तंमन्धिश्षनमनुचितम्॥ यदाह चिन्वकमा॥ वेधां टषादुगहे पिहात्रिकं 
पीनाल्सुराखये॥ शश्ञानतो व्यस्तगस्या पृष्स्तस्य शुभावहेति । तस्य राहोेषादित्र- 
ये स्ये सति श्शानदिशि एखम् । अग्रे वयसतात्वा विरोमपित्ययेः॥ पृष्टः पृषठमेक् 
अभ्नेयी श्ुभा। यत्त॒ उक्तम् ॥ शिद्पशाघ्चे विन्वक्पेणा ॥ कन्या तुलायां ञुन- 
गपतिष्रुखं श्षश्चकोणेभ्रिखातं वायग्ये स्यात्तदास्यं पकरधनुरखावीश्चखातं ` वदन्ति ॥ 
कुमे मीने च मेषे निक्रौतिदिशि यख वायुकोणे दि खातं वन्हेः कोणे घरुखे तै 
हषभिथु नगते कटे रक्ष लात इति तदुगरहविषयम्॥ गृहे सिदादिल्युक्तत्वात् ॥इति॥ 

| ॥ अथ मातृपूजनपरयागः॥ 
तज गंधपुष्पाग्रोदकमैवेा दिसकरपूजोपकरणानारुपकसपनम् ॥ कुशङुसुमयव- 

जपाणिना ॐ इहत्यादिदैशकाटयोः संकी तेनाते करिष्यपाणाुक कर्मागतया मा- 
तृपुजां शरिष्ये । इति संकस्पः ॥ रक्तयह्ञास्वृतपीटे रजतस्फयिकादिमयीषु भर- 
तिमासु छिखितप्रतिमाघ् वाय व पुजेषुवा सगणाधिपानां गोयांदिचतुदेशमा णां दक्षि- 
णोपक्रमाणाञुदगपतर्गाणां परत्यगुपक्रमाणां प्रागपवर्गाणां वा स्थापनम् ॥ त्था ॥ 
ॐ भूथुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिते सामगं सायुधं सवाहन सपरिवारं गणपतिपावाह- 
यापीत्याबाह्च स्थापयामीति पीठे पुष्पाक्षतेगेणपतिस्थापनम् । ॐ भृथु्ः स्रः गोरी 
माबाहयापीस्यावाह् स्थापयामीति पीडे गोरीस्थापनम् । एवमेव पञ्दीनां स्था- 
पनम् । पद्मापावाहयामि स्थापयामि । २। शचीमावाहयामि स्थापयामि । ३॥ मे- 
धामावाहयामि स्थापयामि ॥४॥ सावित्रीपावाहयामि स्थापयामि ॥५॥ विनिया- 

परावाहयामि स्थापयामि ॥६॥ जयामावाहयामि स्थापयामि ॥७॥ देवसेनामावाई- 

यातरि स्थापयामि ॥८॥ स्वधापावा० ॥९॥ स्वाहापात्रार ॥१०)। धरतिमात्रार 

॥ १२॥ पृषटिपावा० ॥१२॥ तष्टिमात्रा० ॥१३॥ ततः प्रणञव्याहृतिपूवक द्वितीयां 

स नामसकीर्यालडूखदेवतास्थापनम्. ॥१४॥ यथाध्ारमट्ारिकापरवाश्यामि स्था 
'पयापीति । भिषक देम्रौ तु सणणापिपानां चतुदेशमादणां स्थापने पोराणि. 

का पा उक्तास्वा मणवपूषकस्थापनम् ।¡ त्था सपीपे पादृगेस्य समधिघ्र 



| (८.९२ ) 

सदा ॥ जरकोक्य एजित देष गणेशच स्थापयाभ्यहम् ॥ १ ॥ दिमाद्ितनयां देवी. वरदा 
पैखमिय।म् ॥ ठंबोद्रस्थ. जननीं गौरीमावादयःम्यहम्।।२॥ पञ्चाभां प््मवदरना प्- 
नामोरसि स्थिताम्॥। जगसियां पञ्चवासां पद्ामावाहयाम्यद्र्॥२॥ दिव्यरूपां षि- 
शाराक्षीं छचिङ्ंडलधारिणीम्। रलषुक्ताचरंकारां दचीमाबाहयाम्यहम्।।२॥ विश्व 
सिन्भूरिषरदां नरां निभरसेषिताम्॥ बुद्धिरवोधिनीं सोम्यां मेधामावादयाम्यह॥५॥। 

लगच्छष्टिकरीं धात्री देवीं प्रणवपाठकां वेदगरमो ज्ञानमयीं सावित्री स्थापुयाम्यह।६॥ 

सर्वाह्धधारिणी दी सर्वाभरणभूषिता ॥ स्ेदैवतुतां ध्यातां विजयां स्थापयाम्यद।७॥ 
सुरारिमयिनीं देवीं देवानामभयप्रदां ॥ त्रैढोक्यवेदितां देधी जयामावादयाभ्यहम ॥ 
॥८॥ मयूराहनां देवीं सङ्गशषक्तिधलुधैरां ॥ आबाहये देवसेनां तारकासुरमर्िनीमू 
॥९॥ अपरे कापि पिहभ्यो व्रैकरपाथै या प्रतिष्ठिता ॥ पिठणां विदां देवी खधृामा- 

वाहयाम्यहं ॥१०॥ हविगरिखा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति। तां दिव्यरूपां परमां 

 स्वाहामावाहयाभ्यदं ॥ ११॥ सर्हपकरीं देवीं भक्तानापभयप्रदाम् ॥ हषो तफष्टास्य- 
कुपलां ध्रतिमाबाहयाम्यहं ।1२२॥ पोषयन्ती जगर्सर् स्वदेह मतेनेरेः ॥ शाकैः फ- 
केञङैरननः पृषटिमावाहयाम्यहम् ॥१३२॥ भवैराराधितां देवी सदा सतोषकारिणीं ॥ 

मसादघुष्टखीं देवीं ठष्टिमावाहयाभ्यदं ।।१४॥ पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पेते गृहे ॥ 
नानाजातिङकेक्ञानीं दुर्गामावाहयाम्यदम् ॥ १५ ॥ अत्रावसरे क्षे्रपाटस्थापनष्ुक्त 

भरतिष्ठाकरडि देमाद्रो॥ अतश्च पूवेवदेव तसय स्थापन। मातणां पुरतो द्टःसद्ा खेरि 

बाटयत् ॥ सर्वद्र सेत्रपाढं च स्थापयाम्यहमिति भणवपूवेकेन देपाधुक्तपत्रेण 
वा वैदिकतरेण वा॥ नमोस्तु सभ्य इति वेदिकः पेतरपाट पै ईति वरिष्टयाम्॥ 
नहि स्पशमविदन्निति काशीदीक्षितपदतो । यो भूतानामधिपरतिरिति मदनरत्ने इदं 

च े जपारस्थापने येषां हकाचारे वतते तेषामेव नत्वन्येषाम् । अत्रावसरे केवि- 
न्मातामहकुलदेवतां स्थापयति । तेन वस्या अपि पूथ्देवस्थापनम् । मातामदडल- 

देवता तु मातृएूनाकतैः पितुरेव न संस्कारयस्येति शिष्टसेमदायः । एषमण्यतमेष्बधि- 
ठानि्वाबाह्स्थापयिखा चूडाकरणोपनयनविवाषु तरिषु सस्फारेषु यथाचारं पाठ् 
भांदस्थापनम् । ॐ भूतः स्वः मातृभाण्डमावाहयामीतिकचिस्सीमंतोयनेपि- 

 भातुभाटस्थापनमाचरंति । ॐ मनोजूतिरितिपतिषटापितस्येव मैतस्यात्या गणपतिः 
सुप्रतिष्टिनो भव गौरी सुपरतिष्ठिना भवेस्येवं सरसां परसयेकं पतिष्ठा कुर्यात् । तत- 
स्तत्तम्नापर्पत्रैः प्रणवादि चतुर्थी नपोन्तैः सर्वास पक्तेः षोडशोपचारेरधेपा- 
दाचपनीयपपुपकपुनराचमनीयनधुष्पपूपदीपनैवेयक्षणदसोपचारेदाप यानु 
न।स्पदैनम् ॥ तत्रायं भयोगः॥ सिद्धिडुद्धिसदिताय सगा सायुधाय सपरिवाराय 
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महागणपतये नमः आवाहनं समपैयामि । एवमिदमासने समपयामि । इदं पां 
समक्ष्यापि । एषोपः । इदमाचमनीयम् । पधुपकः ॥ इदमाचमनीयम् पयसा ग 
णपति सनपयामि। दध्ना गणपति स्नपधामि । आञ्येन गण०। मधुना गण०। क्के 
रया गण०। इदं स्नानं सम०। इदं पुनराचमनीयं स०। इद् रक्त वासः इदं बह्नाचमनी- 
य। इदं यज्तोपवीतं । इदं यज्ञोपवीताचमनीय । इद॑रक्तगेधासुखेपनं । इमानि पष्पाणी- 
तिपुष्पांजङित्िय। एष धूपः । एष दीप इदं नैवेयं । इदं नेवेधाचमनीये । हृदं तां । 
ॐ गणपतये नम इति प्रणामः) इमाः प्रदक्षिणाः इदं नीराजनम्। पष पुष्पांनरि।। 

इयं दक्षिणा । नमस्कारः अथवैवमैनम् । ॐ गणानां स्वेति मेति सिदबुद्धिषहि- 
ताय सांगाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवारायमहागणपतयौ न्ष एष अषेः। इदं- 
पाद्य । इदमाचमनीये । एष मधुपकः । इदं पुनराचमनीयम् । ईदमनुेपने। इप्रा- 

नि ु ष्पाणिः। एष धूपः । एष दीपः । इदं नेवेदयं । इदं नेवेदयाचमनी्ं । इदे ताबूल- 
पिति। एवै गणपति संपूज्येवमेव गौरीं पूजयेत् । एवमेवपन्नादीनां रासां पूननम्॥। 
ॐ गौयैनमः॥ ॐ पद्चायै नमः ॥ ॐ शच्यै नमः ॥ ॐ मेधायै० ॥ ॐ सावित्यऽ 
ॐ बिनयाये० ॥ ॐ जयाय ॐ देवसेनाये० ॥ ॐ स्वाथे ॥ ॐ स्वाहा- 
ये० ॥ ॐ धरसयै ॐ पुष्टयै ॥ ॐ तुष्टये ॥ ॐ आलसमङ्कदेवतायं० ॥ ॐ कषे्- 
पाकाय० ॥ ॐ मातापहङकखदेवताये० ॥ ॐ मातृभाण्डाय० ॥इति।॥ एताध्.पद्- 
यानुसमयेन पूज्या इति मारायणमदृतरुद्रपद्धत काचिदिक्षितङृतप्रहयशपद्वतो सदर 

पद्धतो च ॥ आदिल्यादिग्रदपूनापि पदाथांदुसमयेनेवेति मदनरत्ने शांतिमयूखे दा- 
नपयूखे, च । अतर निर्वापवसपूलैव पदार्थो नखेककोपचार सपपेणं पदाथ; ।.। तस्य 
हृष्ि्सदार्थाबयवसात् । अथ मावृणां गणदेवतासपक्षमाभ्रित्य सञुदितपूजने त॒ 

मातरः; क्रमशो हस्तेन संस्पृश्य प्रणवं व्यादि चोचाये गोर्या्याः इरदेषतान्ता- 
मातरः . संशद्धयन्ता उचाये गणपतिक्षत्पालमातभां सहिताः इहागच्छतेत्याबाह्य- 

इह तिष्ठतेति स्थापयेत् । तत्स्थे प्रपोगः । ॐ भूवः सः गोरिपद्माशवीमेधापा- 
चितरीषिजयानय्ा ॥ देवसेनासपास्वाहाधतिषुषटिवष्टियासमङुदेवताः गणपति कषत्र- 

पारमादुभाण्डसहिताः ॥ इहागच्छत इह तिष्ठेति । ॐ मनोजूतिरिति मत्रि गो- 
याथा मातरो गणपति्षेत्रपारमातमाण्ड सदिवाः सुप्रतिष्ठिता भवन्तिति सथ्ुदितानां 
प्रतिष्ठा । ॐ गौर्यादिभ्यो पाद्भ्यो सजगमादमांडसहिताभ्यो नम इत्यचेन- 
मिति शिञचेषः ॥ कषेत्रपारमातृमांडयोः स्थाप्नायंमावे कषेत्रपारमावमांदपदोचारणा- 
भाः । माणां परस्येकं दैवतःस्पक्न एव युक्ततरः । तद; समाचारछतानिना 
देशकालयोः संरीतेनाति मया आचरिते सगणाधिपमातृपूननविषो यन्यूनातिरिक्त 

तत्परिपूणिमस्तिशुक्तेऽस्तविति मतिगरचनम् ॥ इति मातृपूजनम् ॥ 
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॥ अथ वसोद्धाराप्रयागः ॥ | 
ततर क्शकसुमयवजशपाणिना ॐदृहैत्यादिदेश्काटयःः सेफीतेनति करिष्यमाणा- 

` प्चककर्मागितया सपरहृलः पैचद्ृतवो षा वसोदरारं करिष्ये । इति संकस्ः ‡ ॐ 
वसोः पवित्रमसि शतधार मित्यादिना सुषवेस्यतेनर्पत्रेण कस्मिथित्पान्नस्थेन विीनेन 
सगुडेन घृतेन मातृणां सन्निरितकुडयङम्रा दक्षिणादयुत्तरापवगाः पशिमादिप्रागप- 
वर्गाबा नातिनीचोच्छिताः पेच सप्त वा वसोद्धाराः॥ तिस्रो नववा धाराः कार्या इत्यु 
तं परतिष्ठाकणण्डे हेमाद्रौ सगुडेन सधृतेनवसोर्धागाः कार्या इत्युक्तं मदनरस दानकाण्ड। 
ॐ कामधुक्ष इत्येतावता पत्रेण शिष्टाचारमिनोध्वेभागे सपाचारादुगुडेनेकीकरण- 
म्र । तत्रैव कुकुमादिना यथाचारं बिन्दुकरणेनाङकरणं च । ॐ मनोजूतिरितिमत्रा- 
हत्या प्रतिधारं क्रमेण श्रीरक्ष्मीधृतिमेधास्राहापरज्ञासरस्वतीनां पृथग्पृथम्रतिष्ठा ॥ 

- तत्र प्रयोगः ॥ ॐ मनोजूतिरिति मंत्रि भ्रीः शुप्रिष्ठा भवेति ्म्यादीनाप्- 
प्यम् । ॐ श्रीटक््मीधरृतिमेधास्वाहाभङ्ञासरस्वतीभ्योनपर इति पूवोकतेदशोपचार- 
सगपत्पूजनम्॥ पैचधारापक्षेपर्गासरसवत्यो विदहायान्यासां पूजनम्। ॐ वसोद्धारदे. 

घताञ्यो नम इति वा पूजनम् ॥ त चंदनं कंृमम् । दुवाङ्णानि च पुष्पाणि । 
गुडधूषः 1 धृतदीष; † एडसपिभ्यां नेवे्यमिति विशेषः । अथ यदृगस्वेन मोदेवाः 

पूजिता बिधिपागैतः।। इवत कायेपखिं निविघ्नेन करतुदधवम्। इति मंत्रेण प्राथेना । 

पयाचरिते वसोद्धारादेवतापूजनविधो यन्न यथातिरिक्त तत्परिपुणपस्तिति यन- 

प्राननोक्ते अस्विति प्रतिवचनम्॥ वसोद्धाराकरणं त॒ कास्यायनानामेव नान्येषाम्। 

अथार्मगस्यनाश्चायेमायुष्यसूक्तजपं करिष्य इति संकरः ॥ आयुष्य वचेस्यमिति 
रयुचस्य दक्षऋषिः उष्णिक् शकर रिष्ट पर्दांसि दिरण्ये देवता जपे विनियोगः॥ 

ॐ आयुष्यं वचस्यप्निति उयुचस्य जपः । हेपाद्विस््वानो भद्रा इत्यादीनां नपपाह । 
एतेषामप्यायुषि हितत्वात् ॥ आनोभद्रा इत्यादीनां गोतपऋषिः आयाः प॑चजगत्यः 

स्वस्तिन इत्यस्य विराय् पृषदश्वा इत्यस्य जगती भद्र कर्णभिरिस्याघास्तिसन्नि- 
ष्टुभ; विवदेवा देवता शान्त्यर्थे जपे विनियोग इति स्मृखा जपेदिति । 

॥ अथाभ्युदयिकश्चाद्धप्रयोगः सपिण्डकः ॥ ` 
तच यद्नोपवी तिना प्राद्युखेनोददखेन वा पराक्सस्थञ्ुदक्सस्थ वा पदक्षि 

णोपचारेणन्वाचितदक्षिणजाजुना देवतीर्थेन प्रागग्रेष्दगग्रेध ऋलदरभैः स्वाहाकारेण 
च कश्रव्यमू्। तेनात्र परकृतिपरा्षाः पाचीनारिस्यादयो धर्मा न भवंति। तस्यायं विधिः 
त्रोपकरणानायुपकलनम् । उक्तप्नाणामन्यतपपक्षाव्रधारणमर् । निहितापरतिषिदधः 
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बाह्मणरम्रणम् ।} तज ॥ सत्तया देशकालौ च शौचं ्राह्मणरसैपदः। पवैतान्व- 
स्तरो हंति तस्मान्ेदेत भिस्तरमिति । यस्माद् ब्राह्मणबाहसया्रोपो बहुतरो भधेत्॥ 
श्रादनाशो मोननाशो आराद्धतेत्रस्य विम्मृतिरिति हेमारौ दूमेपुराणव्रह्मएुराणादिवा- 
कय त्राह्यणविसतरथतिषेधात् रिष्टपमाचाराबष्टनाह्मणपक्षमाधिर्य भयोमोऽभिषीय - 
ते॥ तवर ब्रेधाविभक्तस्यास्याहः परथमे भागे पूर्वहि भ प्तालितिपाणिपादैन इृतङ्कशोष- 
ग्रहेण स्वाचान्तेन यजमानेन प्रातः कृतछौक्षिकनिं्णानां सुस्नातानां शचीनां 
आचान्तानां पवित्रपाणिनापष्टानां बराह्मणानां अहूतानां बदिरूपक्टते गोमयो- 
परे पञिपपंडखे स्वागतं वः सुस्वागतं न इति भम्नोत्तरपूरवं पगग्रस्तृतङुशेषू- 
दकूसंस्थेष्वासनेषु प्राङ्षुखानां दक्षिणोपक्रमाणाञरुदक्संप्थानां चतुर्ण ब्राह्मणाना 
पवेदनम् । ततो दक्षिणमंडले स्वागतं बः । सुस्वागतं न इति शोत एपषैक उद्- 
गग्रास्ठतङशेषु॒भर्यक् संस्थेष्वासनेपूदेङ्ुखानां प्रागुपक्रमाणां प्र्गपर्गार्णा 
चतुर्णा ब्राह्मणानासुपवेशनम्।। अथवा ॥ देवे पिच्य च ये विप्रास्तेषां सर्वेषां परद्र 
खानाशरुपवेश्चनम् । एवं पकषदरयेपि वाजपरनेयिभिरा्पक्ष एव कात्यायनसमत इत्या- 
भरयणीयः ॥ ` वेन्वदेविकव्राह्मणपननिधो स्वासने यजमानेनोदद्शखेनोपवेश्चनम् । 
अथाचम्य जिःप्राणानायम्य । इशङ्सुमयवनछान्यादाय देशकालयोः संकीतेनाति 
अष्ठुकगोत्राः नान्दीयुखाः पित्पितापहपपितामहाः अघकामुकशर्पमाणः सपत्नीका; 
अभ्रुकगोत्राः नान्दीष्लाः मातामहमपातापहृ्द्धपपितापहाः गघ्ुकाकचर्णणःसप- 
तनीकाः एतानुदिहय करिष्यपाणायरुककर्पागतया सर्यवषठुस्गकविनयदरेवपूवैकं सपिड- 
फपाभ्युद पिकं श्राद्धे युष्पदनुज्ञया करिष्य इति सकस्पः। परतयेकं संकसपपक्षे कयः, 
अथ पातितदक्षिणजानुना यज्ञोपवीतिना भरङ्श्ुखानामाचयोर्विपयोर्जाबुनी उपस्पृ- 
इय अवरेह् नान्दीश्चुखानां पितपितामहपपितापहानां कतेन्याघ्ुककर्मागाभ्युदयिक् - 
श्राद्धमे सस्यवसु विम्वेदरवकृतये मवत आर्पत्रये ईति तांबूच दल्वा्मत्रणम् । आपं- 
त्रितो ख इति थतिवचनमू्॥। तत उत्तरयाकि्रयोरजानुनी संतृश्य अचह नांदीयुलानां 

पातामहयमातापहद्धममातापहानां कतेग्याधुककर्पागाभ्युद यिकश्राद्धागे सत्यवशु- 
विम्पेदेवङ्कतये भवं तावापेत्रये इति ताम्बु दसवाअत्रणम् । आपंत्रितो स्व ईति मति- 

घचनम् ॥ तंत्रं वा वश्वदैविकं तत्वे प्रयोगः। नान्दीशलानां पिद्पिताप्हमपितापहा- 
नां पातापहममातामहटदधभमातापहानां कततेव्ययुककर्मागाभ्युदयिकशाद्वागे स- 
त्यवघुतिभ्येदेवदृव्ये भवताविति ॥ अय प्ाङपुखेनोदङ्पुखानापाच्योर्विभयोरनानु- 
नी संखृहयायेहायुकसगोत्राणां नांदीक्वलानां पिपितापश्चपितामहानामञ्चुकाघ्ुक 

णो सपत्नीकानां कपैव्यासुककरमागाभ्युदयिकश्राद्ध मवेतावपरत्रये इति तांबूलं द्- 
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खाऽर्रणम्। आपित्रितो स्व इति ताभ्यां प्रस्युक्ते अपरयोविप्योरजाचुनी उपस्पृर्था- 
येहाकसगोघ्राणां नादीभ्ुखानां मातापहममातामहृहद्धधमातापहानां अश्ुकायुक- 

शरणां सपत्नीकानां करैव्यायुककर्मगाभ्युदयिकश्रद्धि मवेतात्रा्ेत्रयेः इति तावूखैः 
दलात्रणम् ॥ आपेत्रितौ स्व इति प्रतिवचनम्॥ अक्रोधनः शोचपरे; सततं ब्रह्म 
चारिभिः। भवितव्ये भद्धिव्र प्रया च श्रद्धकारिणेति सर्वेषां युगपन्नियमश्रवणम्। 
अथवत निकैत्रणम् ॥ उदङ्धुखः प्राङ्यखानापराचयो्ियोर्जातुनी सेषपृ्य ॐ 
हिवेक्षणःक्रियतापिति कर्ता (देवकघर्ये भवद्भयां क्षणो नाम व्यापाररहिता स्थितिः क्रि 

यतापि्यभैः क्षणश्दवो निर्व्यापारस्थित्पसिति। क्षण इति प्रथमान्ते कपे । भवद्धथा- 
पिति तृतीयाः कर्ता । क्रियतामिति कमणि परह्यः ) ॐ तथेति विपो । प्रा्ु- 
तां भवनाविति कर्ता । प्राप्तुवावर इति विप्रो । एषमेबरोत्त्योकिपयोरा्त्रणम् । त~ ` 
रवा परे्वदरेषिकम् । असिपन्पपे वैशवदेविकौ द्वेष बाह्यणौ । ततः पराङ्ुख उद- 
इप्ुलानापमाद्ययोविमयोजांडुनी शछभ्य । अघ्ुकतगोज्राणां नान्दौप्ुखलाणां पितिषि- 

तापह्मपितापरहानां अषठकाद्चकशमेणां सपत्नीकानां कर्तव्यायुककर्मागाभ्यदयिरुधा-. 
ध्य क्षणः क्रियतापिति कता। ॐ तथेति विपो । ॐ प्राप्ुत।पिति कर्ता । प्रापलुश्राव 
इति विभौ । ततोऽपरथोविभयोर्नाचुनी आभ्य । अष्ुकस॒गोत्राणां नांदीभ्ुखानां 
पातापहममातामहृ्टद्पमपातापहानापयुकायकशमेणां सपत्नीकानां कतेन्यागुकक- 

मौगाभ्युदयिकश्रद क्षणः क्रियतामिरयादि ॥ अक्रोधनैः शो चपर; सततं ब्रह्मचा- 

रिमिः॥ भवितव्ये मद्धि मया च श्राद्धकारिणेति सर्वान विप्रान् प्रतित्तरेण नियम- 
श्रावणम्। अथोदङ्पुखेन ॐ सत्यवशुतिन्येदेवाः इदं वः पाच पितयुक्तवा वे्वदेषिक्- 
विपपादेष्वंनछिना सङशकुसुमयवनटपरक्षेषपूतकं पादपक्षाटनम्। सस्यवपूधिश्वदैवाः 
एषतो गेधः। इमानि बः पुष्पागीतयेवं मवादिनास्यचनम् । ॐ सस्यवसुविभ्वेदेषाः 

एषयोऽधेइति संभृतयव्कसुमगेधोदकपत्रेण प्रदक्षिण किप्रपादेष्वधेदानम्। एवं दितीय- 

वैदेविकविप्पादेषु पाधदानपूषकं पादपक्नालनम्। गधादिनाभ्यचेनं पादा्ैदानेच) 
अथ परा्युखेनाष्ुकगोत्र ना दिषुख पितः अुकशामेन् सपत्नीक अषुकगोश्र नादी- 
यख पितामह अघुकशमेन् सपत्नीक अुकगोत्र नांदीगल भपितापह अषटकशर्मन् 
सपत्नीक इदंवः पाथमित्ुक्तवा दिभपादेष्वंनटिना सङ्कशङुषुपयवजङमरकेपपुवेकं पा- 

द पक्षाखनम् | एषवो गः | पानि वु पुष्या गी्येवं गैधादिनाभ्यचेने । पाधषसिप- 

्रादीचुचाये एषयोऽथे इति संभृत यच सुमगेषोदकपात्रेणविप्रपदेषु पदक्षिणपधैदा- 
नम् ॥ एवेमातापहादिव्राह्मणवोः पादाने पादमक्नालनं गेषादिना पूजनं पादा- 
पेदानेच॥ स्वपादयोः स्थरन्तरे प्र्नाटनम्। इदरपाचपनीयमिति भरति कि बदन्नु- 
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हकदानेन परडडादृत्तरतो ब्राह्मणादीन् द्विराचम्य स्वस्यापि द्विराचनम् । श्राद्धदैशे 
द्विजानां प्रवेदनम् । खस्य च । सव्यहस्तेनासनषठपस्पृर्य दक्षिणेन विप्रस्य दक्षिणँ 
हस्तं निरगुष्ठमुपगरश्च ॐ भूयुवः स्वः समाध्वपिति प्रति विरभ बदन् भराङ्युखानां द 
क्षिणोपक्रमाणां उदगपवर्गाणां चतुर्णा वेन्वदेविकन्राद्यणानां ॐ सुषपास्पहे इति 
उक्तवतां पूर्ाग्रास्तृवङकशासनेषु क्रमेणोपवेशनम् । एवमेबोदङ्युखानां भागुपक्रपमा- 
णां प्रत्यगपवर्गाणां पित्रादिविगेसवंधिचतुर्णा ब्राह्मणानां भूयुवःस्वः समाध्- 
मिति प्रतिवि वदन्नुदगग्रास्दतङ्क्नासनेषु ॐ सुसमास्महे इत्युक्तवतां क्रमेणोपपे- 
शनम् ॥ भरतिब्राह्मणे श्राद्धापवगेस्यायिदीपस्थापनम्॥ अथ श्राद्धकतः स्वासने भा. 
इध्ुखस्योदङ्घुखस्य षोपवेदनम् । वीन्प्राणायामान्कृतासपरणवन्याहूतिपूर्विकायाः 
साविश्याचिनेपः । दारदैशे दिक्षु विदिक्ष्वय उर्ध्वं च सैर तृष्णीं यत्रावकीरणम् | 
ततो यवङ्ुशान्वितानां परिषितधस्नोत्तरदेश्ानां वामकटिसख्रवक्चवहिभगिन संपे 
एयावगूहनारूयं नीविर्वेधनम् । अथांनङि च वध्वा ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च म॒हा 
योगिभ्य एव च । नमः स्वराहाये स्वधाये निलमेव नमोनम इति त्रिजैपः । ॐ पुंड- 
रीकाक्षाय नम इति पृडरीकाक्षस्मरणम् । इष्पांदरमनसक्तेन इयत्तोयामिर्मत्रणम् । 
अन्नानि भक्षयेत्तेन तेनैव श्राद्धमाचरेत् ॥ इति धादकारिकायां कात्यायनोक्तेः 1 
शिष्टाचारारस्वदक्षिणमामे कमेसोकययिपद्धिषमतपूरणम् । समाचाराद्दूर्बादधियय- 
सद नङ्शञानां तत्र क्षेपः । ॐ यदेवा इति तिभिः कष्पां दीभिकरमििदभयलेडयन् 
तज्लराभिमत्रणम् । ॐ दृष्ृष्टिनिपातादिद्षितः पाकः पतो भवसिति सङ्करः कर 
पाज्नजलेः प्राक्रपोक्षणम्र् । अगभ्युदयिक्श्राद्धोपहारः श्यचयो भर्वद्युपफरणपोक्षणम् । 
ङृशङसुभयवजलानि दक्षिणक्ररेणादाय इहेत्यादिदेशकाखो संकीरय अयुकमोत्राः ना- 
दीष्ठखाः पिवृपितापरहमपितापहाः अुकाघुककशर्माणः सपत्नीकाः अधुकोजाः ना- 
दीषठखाः माताप्टममातापदद्धभमातापहा; अश्ुक्चकशचर्माणः सपत्नीकाः एतायु 
दिश्य करिष्यमाभायुककर्पागतया सदेवसपिडमाभ्युदयिके श्राद्ध युष्मदनुङ्या करिष्य 
इति संकरः॥ यद्रा । देश्चकाख्योः संकीतेनति करिष्यमाणायुककर्मागतया सर्विडा- 
भ्युदयिकं श्राद्ध युष्पदूनुज्ञया करिष्य इति संकरपः। ॐ कुरुष्वेति विभः परसुक्तेः॥ 
ॐ सत्यवसरुविन्वेदेवा इद॑वः आसने इत्युदङ्पुखेन सयवं ऋलुङ्कशयुग्मास्मकं भर ग- 
ग्रसन प्रत्येकं वेश्वदेविकविप्रास्तनोपरि दक्षिणतः सव्यहस्तविध्रते विप्रकरे उदक- 
मातिच्य दध्यःत् । तत अ्ुकगोत्र नांदी यख पितः अघुकशपेन् सपत्नीक अ्ुकगोज 
पितामह नांदीष्ख अषुकशमेन् सपत्नीक अथुकगोत्र नांदी पपितापहायुकशन् 
सपत्नीक इदं षः आसनं इति प्राद्युखेन सयवं कऋजुङशयुगमासकयुदगग्राप्न भ्ये 

। ॐ 
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पिश्यविप्रासनोपरि दक्षिणतः सव्यहस्तविशते विपरकरे उदकमासिच्य दशात्} एव- 
मेव मातापहानामासनदानम् । तदेतदासनदानं समाचारातवस्तुतस्त्वासनस्य दाना 
भाव एव । प्रागास्तरणादुपवेशस्यादृषटायेत्वमसंगात् । इशोत्तरे तिास्तीं आसने 
रोहवजिते । दाता च स्वासने पृते त्रिभानावेशयेस्सुथीरिति देवोक्तेः।। आसनेषुप- 
वरु विष्यतु पृयग्पृथद् । उपस्पृषटोदकान्सम्यक् द्विजांस्तानुपवेश्चयेदिति मनुक्त- 
 । वरस्मासुवेमासनेषु इशानास्तीथ विभानुपवेशये दिति । पाध्यदिनाचारविदाम- 
ग्रणीररोषन्यायवित्छकोपाध्यायोप्येवमाह । अथोद खेन दक्षस्य भजापतेदहुहितरि 
विश्वायां धरमाद्विशेदेवाः सत्यसंपन्ना ईति वेश्वदेविकीञुत्पत्तिमनुस्परता सार्जाटना 
ॐ सत्यवप विश्वान्देवानावार्हायष्य इति वै्वविकविभपक्तिमून्यस्य सवेषां वा 
पर्ष: । ॐ आवाहयेति परतिप्रश्चः ॥ ॐ विन्वेदेवासञागतेस्यनया्चावाहनम् ॥ ब्ा- 
हयणपुरतः प्रादक्षिण्येन यवावकीरणम् । ॐ विष्वेदेवाः श्रणुतेमपि्यस्याः सस्वर 
जपः । वेश्वदेविकया उतत्तेधाज्ञाने त॒ ॐ आगच्छतु महाभागा विम्वेदेषा पहावखाः। 
ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवतु ते । इत्यस्य प्ररस्य जपः । विषानेकत्वेऽपि 
न भरतिविपमावाहनाति; । सकृदावाहनेनेवानेक्रव्राह्मणापिष्ठाने देवताध्यासन- 
संभवात् । आवाहनादृष्वं तु प्रतित्राह्मणं देवताध्यासनादुपाधिभे?न देवतामेदास्स- 
तनिपत्योपकारकम्ादिकं प्रतिवरिपरमावतेनीयम् । सन्िपत्योपकारकेष्वादरत्तिमंतरेण 
ब्ाह्मगातरे कायासिद्धे; विग्वेदेवाः श्रुणुतेपमित्यादि पंजनपर्घावाहनोत्तरकाट- 
मरि क्रियमाणो नावतेते आरादुपकारकस्वात्॥ स्ज्पेतैव तन्नपसाध्या इष्टसिदंः॥ 
तत ॐ> नांदीधुखान्पितृनाबाहयिष्य इति प्राङ्युखः कृतांजलिः पितयमातापह- 
विप्रपक्तिमृदधन्यो वा सर्वान्मच्छति बा ॥ ॐ आवाहयेति तैरनुजञातम् ॥ ॐ उश्॑त- 
स्तेत्यनयावाह्य प्रदक्षिणे विपरषुरतो यत्रावकीरणम् । ॐ आयतुनः इतपस्याः स. 
स्वरं जपः ॥ पितापहादिपदेमातामहादिपदेश् पितृनावादयिष्य इत्यादो पिवृशद्र- 
स्य न विपरिणामः । सदृदमिधेनानू हितेन पित्नाबाहयिष्य इति अनेनैव पर्वेषां 
परकाशनसिद्धेः कयं पितभावोपाधिकस्य पिवृकषद्भस्य भमीतपाज्राणां पित्रादीनां मा- 
तामहादीनां माटन्रादेपितृन्पादीनां सर्वेषां वाचक्रत्वार्समैाधरणत्वेनानूष्तात् 
पिठभ्यो दथात् । पिठ्नावादयिष्ये। पितन्दविषा अत्ते । आर्यतु नः पितरः । अ- 
प्र पितरः । अपी मदन्त पितरः । नमो षः पितरोरसाय पतद्रः पितरः स्वधास्थ तपै- 
यत मे पितृन् :स्यादो शृतस्य पिदशदवप्य पिवभावोपाधिकात् । सृज्ाजुरूपमेतत् । 
अत एव हेपाद्रिः । आभ्युदयिकलैडं का्यायनोक्तयुपन्य्यास्याथ इत्युक्तवा पित - 
नाबाहयिष्य इत्यस्य स्थाने नांदीगुखानिपतनाषाहपिष्य. इति प्रयोग इत्युक्तत्वाद् । 



( ९९ ) 
एवमेव ककंहलायुधनिष्णुमिश्रभाष्येषु आवाहनादि वाग्यतः कर्ता भवेत् । अप शप. 
स्पशेनात् । ब्राह्मणेभ्यो भोजनानेतरं सक्ृद््ृदपो दच्ेतयुदफद्ानयुपस्पगनम् ॥ 
आमेत्रिताश्वम्। बाग्यमलोपे त वेष्णवपत्रनपो विष्णुस्मरणं वा पायथित्तम्। अयो- 
दड्खो वेनबदेविकाधेपाजे मागग्रमासाद्य तसमिन्पत्रे भागग्रयोः पवित्रयोिधानम्। 
ॐ दान्नोदेवीरिति मत्रेण देषपात्रे देवतीयनोदद्मुखेनापो निपेकः।॥ ॐ यवबोति सो- 
पदैवतयो गोसवो देवनिपित्; ॥ भ्रयतनमद्धिः पक्त; पूष्ट्या नांदीश्रलान् पिदृन्ोका- 
नमीणाहि नः स्वाहैति मेतरेण तस्मिन्नेव पत्रे यवनिकषेपः॥ सपराचारात्तूष्णी गंषपुष्प- 
रक्षः ॥ अय सपाचारात्कृतांजछिना देवाधपात्रसंपत्तिरस्त्विति देषत्राह्मणान्पति- 
प्रभः ॥ अस्तु देवाघपात्रसंपत्ति रिति तेः प्रत्युक्तिः । अथ परर्युखः मतिवभ प्रीणि 
मरीण्यधपात्राणि प्रत्यगुपक्रमाणि प्रागग्राणि प्रागपवर्गाणि दक्षिणसस्थान्यासाथ पर- 
तिपात्र दवदव प्राग्रे पवित्र निदध्यात् । ततः ॐ शन्नोदेवीरिति मैनाहत्या देवतीर्थेन 
पित्रादिपद्पातरेषु प्राद्ुखेनापामासेकः ॐ यबोसि सोप्रदेवत्य इति म॑त्राहत्या तेषु 
पत्रेषु यवमक्षेपः । समाचारातृष्णीं परतिपात्रे गंषपुष्पपर्षेपः । समाचारा्तांन- 
हिना पित्रधपात्रसंपत्तिरस्त्वसयुक्ते अस्तु पिजधैपार्संपत्तिरिति प्रतिवचनम् । एं 
मातापहायेपासंपत्तिरस्तवित्यादि० ॥ ततः स्वाहार््यां इति देवब्राह्मणपुरस्तादवा- 
पात्रमासायेवं तततदुत्राह्मणपुरस्तात्तत्तदधपात्राप्ादनम् ॥ अथोददपुखेन द्वितीयदेव- 
ब्राह्मणहस्ते परथमदेव्रविभरकरनिपेशनम् । तत देवायेपात्रस्थयोः परागग्रयोः परिजरियो- 
निवेशनम् ॥ अयेपात्रादानम् ॥ ॐ या दम्या आपः पयता इत्यादि सुहवा भष- 
तििस्येतं त्रश्चबाये सत्यवस्विन्ेदेवाः एपवोऽे इत्यथेदानम् । पुनस्तन्फरात्पतरि्र- 
योरादानम् । मातापहसबेधी वेश्देत्रिकद्ितीयश्रिपकरे प्रथमविभकरनिवेश्षनम् । 
तत्र तयोरेवपविश्रयोस्तयेब्र निधानम् ॥ ॐ या दिव्या इति पत्रेण तेनेा्ैपात्रेण 
तथवाेदानम् । ततः पाङूगुखेन पितृवदवितीयविपङ्रे प्रथपग्रिभकर निवेशनम् । 
तच भागग्रयोः प्तिघेस्ययोः परित्रिपोमिधानम् । अधेपात्रादानम् ।॥ ॐ या दिव्या 
इति मेत्रान्ते अष्ठुकगोत्र नांदीष्रख पितः अषुकश्चमेन् सपत्नीक एषतेऽपं इति पित्रऽ- 
दानम् ॥ ततः पितापहापेषात्रस्थयो ; पयित्रयोस्ततरैव निवेशनम् । ॐ या दिन्या 
इति मत्रति अमुकगोत्र नांदीमुख पितामहम्ुकशमेन् सपत्नीक एपतेऽध इति पिता- 
महायाघेदानम् । ततः पपितामहाव्ेपात्रस्थयोः पवित्रयोः भ गग्रयोम्त्रैत निवेशनम्॥ 
अधपत्रादानम् । ॐ या दिव्या इति मेत्रान्ति अगुकगोत्न नान्दीड्ुख परपितापह अ- 
एकशयन् सपत्नीक पएपतेऽपथे इति प्रपितापहायाधेदानम् । मातामहानापप्येवम् । 
स्दु।तस्रनावरकरारस्तु ग्येष्ठतरकरान्पुरभान् कराप्राग्रपवित्रकान्डत्राञ्पेः समत. 
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व्यो नैषैकस्थात्र दीयत इति छंदोगपरििष्टवचन छंदोगविषयमिरयाह । तैनैतनपतै- 
परथमोपेशितविपरकरे पवतर निषेयार्ध दला तत्करासकित्रे आदाय तदेवतासेबेधि- 
दितीयविभकरे पवित्रे निवेश्य तेनैवाधपत्रेणाधेदानम् ) एवमेकदेवतासंवेषेन यावतो 
ब्राह्मणास्तावता हस्तेषु तत्यात्रगतोधेःपरतिपायः । तन्न च प्रतितब्राह्मणे पत्रा्ततिः । 
पथमे पित्रधेपात्रे सक्ति पिताप्रहादिपात्रस्थानां संखत्राणामबादीनां समबनयनम् | 
ॐ आपः शिवाः; शिवतमा इति पत्रेण केनचिश्जपानश्चिरस्याभिषेकः कायः) पुत्र- 
कमभेद सेस्षेण स्वश्ुखांननम् । ॐ श्षुधंतां लोकाः पितृषदनाः इति एतावता 
मेणोदकेन पित्रयत्राह्मणदक्षिणपान्वै किविदूरेऽसंचरपदेेऽभ्युक्षणम् । भरागग्राणां 
दर्भाणां तत्र निधानम् । ॐ पितृभ्यः स्थानमसीति परथमा्ैपात्र न्युभ्जं तदुपरि नि- 
धाय तस्योपरि अधपवित्रेःसह स्वधावाचनीयसंज्कानां त्रयाणां भागग्राणां कुशानां 
निधानम् । हखायुधोपाध्यायानां मतमेतत् । कर्फोपाध्यायमते तु अधदाने बिनिपुक्त 
परित्रागामन्यत्र तिनियोगाभावाद्धदाने विनियुक्तपवित्रवजे स्वधावाचनीयङकक्ञनि- 

धानम् ॥ अथ गेधपुष्पधूपदीपवाससां देवपूर्वं ब्राह्मणेभ्यो दाः तचेत्थं । बाष्यणेषु 
मत्येकं गधादिकं संनिधाप्य इशङ्कुमयवजरादानम्। ॐ सत्यवशरूविम्बेदेवाः इभा- 
नि गेधुष्पधूपदीपवासांसि बो नमः॥ इति संकरप्य भूमौ जल्परक्ेपः कायैः। अभु- 
कगोत्र नांदीुख पितः अध्चुकशषमेन सपरनीक अयुकगोत्र नांदी्ुख पितामह अरु 
शभेन् सपर्नीक अश्चुकगोत्र नांदल परपितामहा्कशरमेन सपलिनक इमानीस्या्च- 
क्वा यथाविभागं बः स्वाहा नपः। इति संकरपं कृवा भूमो जल् प्रक्षिपेत् । पाता- 
महानामध्येवम् ॥ इदं बो ज्योतिः सुज्योतिरिप्युक्तवा समाचारादस्याभ्युदयिकश्रा- 
द्रीगभुतदेवपितयवराह्मणावेनवियौ यद्यू म यथातिरिक्तं तत्रिपूणमसितति पंक्ति 
म्यस्य सर्वषां वरा प्रश्नः ॥ असिति प्रतिप्र्नः ॥ द्विराचमनम् ॥ द्विनाग्रपतिताना- 
यवादीनां निरसनम् । ॐ यथाचक्रयुधो विष्णुद्ेढोक्यं परिरक्ष्यति । एवं पडरभ- 
समतत्सवेभूतानि रक्षदिति पैत्रेण पिमरग्ेषु नीवास्वृः गोरणएृत्तिकथा. जटेन भस्प- 
नावा चतुःशोण मंडछकरणम् ॥ तेषु महरेषु भोननभाजननिधानम् ॥ तस्सपीपे 

भूमावेव व्यजनपत्रिनिधाने । अथ ताघ्रादिपत्रे पृषदाञ्यामिघारितोदनस्योद्धसणम्॥ 
अग्नौ करिष्य इति पक्तिमूदधन्यसय सवेषां वा प्रषः ॥ ॐ कुरुष्वेति परतिपश्नः ॥ 
दक्षिणेन पाणिनाहुतिपवप्नोदनग्रहणम्॥ ॐ अप्रये कव्यवाहनाय स्वाहा । ॐ सो- 
भाय पितृमते स््राहिति मंत्राभ्यां करमेणावतथ्याप्राबाहुस्पोसेनैव होपः॥ इदमपये- 
कश्यवाहनायेरं मोपाय पितृमते इति दयोरत्ागो॥ अयपपनोकरणरोष; घुततंस्कारा- 
गार्ुद्पिकभद्धेि स्वगु्रऽ्यादेव फतेष्यः ॥ अनमनिमतां ठ सर्वच पिष्यपतिपृद- 
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न्यविपरपाणावक्नोकरणहोपः । तत्रायं विशेषः ॥ जराभ्युक्िते दक्षिणपाणावपितीय 
स्कर होमः । इतरतसर्व पूवैवद् । एतचम्नोकरणान्य विपैः परिवेष्यमाणेन सर्वेणा- 
न्नेन पिश्रीकृत्वा भोजनप्पापते भोक्तभ्यं न तु पृथक् ॥ ( अन्नं पाणितछे दतं पूष 
धश्नत्यबुदढ्ः । पितरस्तेन तप्यंति शेषान्नं न रभेति ते ॥१॥ यच्च पाणितले दं 
यचान्यदुपकस्पितम् ! पिश्रीभावेन मोक्तव्यं पृथक् भावो न विधते ॥ २ ॥ इवि ) 
निरभिकस्य नागरस्य तु नाभ्नोकरणं नागरसैडे निषेधात् ॥ अथ हुतशेषं पात्रांतरे 
पिडायमवक्िष्य दैषपूर्व सवेचिपरपत्रेषु हृतशेषदानम् । ततः स्वस्तिकाटतिभ्यापधो 
खाभ्यां पाणिभ्यां वैन्वदेविकविप्रपात्रमालभ्य । ॐ पृथिवी ते पात्रमिति पंत्रनपः, 
ॐ इदं बिष्णुरित्यनया विष्णुदेषतया ऋचा ॐ विष्णो हव्य शकषेति वेष्णवेन यजुषा 
चा द्विरजांगुष्ठमधोभ्ुखपनखमन्नेऽवगादैव द्वितीयविपरपात्रालंमो विपरांगुष्ठावगाहनेच ॥ 
एवै मातापहवगेसबेधिविश्वदेविकविपरपात्रयोरप्याषटमांगुष्ठावगाहने । ततः पितव- 
संबेधि पिप्रपात्र पू्ैवदारभ्य .ॐ पृथिवीत इति मंत्रनपः । वेष्णव्यर्चा यजुषा 
वा तथेवान्ने किपरांगुष्ठावगाहनम् ।॥ ॐ अपहता ईति ब्राह्मणाग्रतःपरादक्िण्येन यवा- 
वकीरणम् ॥ अप उपस्परेनम्॥ एवे द्वितीयविपरपातर सेस्छृत्यैवमेव मातामहवसबेषि 
िप्रपात्रयोः संस्कारः मतेभ्यः ॥ ततो देवपूर्वं स्विपरपत्रेषु परिवेषणं तथ वामह्- 
स्तान्वारभ्पेन दक्षिणेन पाणिना सोवणेदर््यादि पत्रैरेव कायम् पात्रामावे पर्णेन 
दोन वा वापकरपेतद्धाय परिवेषणम् । नतु फदाचवितकेवरेन करेण । भक्ष्पभोऽ्यफ- 

मूलादि यरिकचिच्छराद्वाथ्चुपकसिपितं तस्सवेमप्यविस्परणेन किचिरकिचित्समैविपरपा 
तरेषु पृथम्पृयग्परिषेषणीयम् । विपरे् परिषैषणप्रभृति अन्नविकिरणपय्यैत वापपाणि- 
ना पात्र धारणीयम् । कण्डूयनावसरे दक्षिणहस्तेन पात्र धखा वापहस्तेन कंडयना- 
दिकायम् ॥ अथानेसंकसपं कयात् ॥ तद्यथा ॥ दजङकषङुषुपयवनलानि दक्षिणेन 
पाणिना गदीष्वा वामहस्तेन वैश्वदेविकविपरपात्द्यमाङम्य ॐ सत्यवसुविन्वेदेवाः 
द मन्न सोपस्करं परिविष्ट परिवे्ष्यपाण युग्मव्राह्मणतुपिपयते अमृतरूपेण कःस्वाहा 

नम इति ममो पात्रसमीपे सकस्पनटपरकषेपः । एष पातापहवगसवेधि वेश्वरे विक्ष- 
विप्रपात्रद्यपार्भ्यान्नसंकसयः ॥ अथ ऋजुङश्षकुसुपयत्रनरानि दक्षिणेन पाणिना. 
दाय वामेन पाणिना पित्रेवगेतवधि बिपपात्रदयपारभ्य ॐ अद्ुकगोत्र नादीधरुखपित 
अग्रुकशमन् सपत्नीक । अघ्कगोत्र नांदीश्ुख पितामह अभ्रम सपरनीक । अ 
युकगोभ्र नादीयुख प्रपितापह अघुकरमन् सपत्नीक इदमन्नं सोपस्करं परिषिष्य 
परिषेक्ष्यमाणं ुगमन्राक्मणतृषिपयेतं अभूतरूपेण यथाविभागे वः स्वाहा नम इति भुमौ 
पात्रत्तपीपे सकरस्य जरुषक्रेपः ॥ पथं प्रातायदवगेसवंधि विपपान्रदययारुभ्य पित्रा- 
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दिवन्ाता महादीनुचार्यानसेकसपः कार्यः ॥ बिप्रान्नयोः सान्निध्याभाषेन तस्मि 
न्काले भोजनासभवे इदमन्नमित्यस्य स्थाने दास्यमानमन्न सोपस्करपिदयेवं वक्त- 

व्यम ॥ अत्र हृतशेषदानांदि अन्नसंकरपांतपदयर्थानां यः करप उक्तः स एवे कात्या- 
यनसुत्रानुसारि ककदछायुषादीनां माभ्यकाराणां पद्तिकाराणां च समतः देमादरि 
कृतकात्यायनसत्रन्याख्यासंमतश्च॥ अथ देवपूत ब्राह्मणेभ्यः सकरःपदृदपोदानम् ॥ 
यथास जुषध्वपितयुक्तवा विप्रभोजनम् ॥। विपेश्च सर्वे भोजननियमा विधेयाः॥ केवकं 
भूमो बटिहरणमे्र न कायैम् । तत्र महादोषश्रवणात् ॥ वेश्वैषिकंरपि न कायेमिति 
हेमाद्रिस्मृतिरस्नावस्यादयः ॥ वेश्वदैविकानां विदितस्वात्तेः कायपिति श्राद्धकाशि 
काऽराकादयः ॥ अन्नत्घु बराह्मणेषु अपणवव्यांहृतिपू्विकायाः गायत्याक्षि; सकृद 
जपः ॥ ॐ कृणुष्वपाज इति प॑चर्चापरमरेषटेति य॑जुवज रक्षोघ्रीनाम् ॥ ॐ सहस्रशीर्षा 
इति षोडश्चभैस्य पुमषसक्तस्य च । ॐ अश्च; शिशान इति द्वादशचैस्याप्रतिरथस्यच॥ 
अन्येषां पवित्राणं रुद्रादीनां च ॥ अथातप्तेष्वश्चरस्वेव कितु सवेव्य॑जनोपेतान्नैस्य 
-सजलयवरयेकपात्रे स्थापनम् ॥ उच्छिष्टपित्ययुयव्राह्मणपुरतो हस्तपात्रात्परतो 
पौ सयवोदकनिपेकः ॥ ब्राह्मणानापग्रत इति करकः पक्तिमृद्धन्यस्योत्तरतो र- 

रिनपत्रे इति दिमाद्रिः ॥ तदुपरि ए्वाग्रजशास्तरणम् ॥ तस्येवन्नस्य दक्षिणेन षा 
णिनाष्दानम् ॥ ॐ अश्निद्ग्धा् ये जीवा येऽप्वदग्बाः करे मम । भमो दत्तेन तुष्यतु 
तपा यतु परां गतिम्॥ इति मत्रेण प्रागग्रास्ततङ्कशोपयःनविकीर णम् । यत्त॒ । सोम 
पायैव ये देवा यक्ञमागविवजिताः। तेषामन्नं प्रदास्यामि विकिरं वश्वदेविके ॥ इति 
हेमाद्रौ गोभिरोक्तेन मंन्ेणान्नविक्ोरणमत्राचरन्ति । तन्न । यतच्छदोगानां दबपित्य 
्रिप्रपुरतोदयोरन्नविक्षिरणयोः प्रकृतो विदितस्वेन तेषामेव प़ृतात्रस्थ सोमपा इत्य- 

स्य प्॑जध्य पिक्रिरं बेश्वदैविके इति मज्रिगद्रिश्वरेतिकतिभगुरतो पिहितान्नविकिरिणः 

शेषलवाद्िकतावाभ्युदयिकेऽतिदेश्षस्तथेव प्राप्त्वा ॥ अतश पितियविपरपुरतो विदहि- 
तान्नविकिरणशेषत्वं सोपपा इति मंजस्य नास्ति ॥ तेनभ्थुदपिके पित्रयविप्रपुरत 
एव सोपपा इति रत्रेणान्नविकिरिणमिस्याचरणमयुक्तम् ॥ वाजसनेयिनां तु प्रकृतो 
पिन्रयविपराग्रतं एवान्नविकिरणस्य विदहिततसेन तच्छेषस्येवाशचिदग्या इति मंत्रस्य वि- 
दृतायतिदेरोन धा्चस्वाचेनेवान्नविकिरणं युक्तम्॥ अत एव दोदूमित्रपद्धतो पदनरस्ने 
दानसंडे चाधिद्ण्या इति पतरेणान्नविङ्किरणयुक्तम् ॥ तुष्णीं वान्नविङिरणम्। पेत 

स्य धूत्रृतानुपदिष्खाद् ॥ तत उपग्रहङकशत्यागपूर्वकमाचमनम्॥ पुनः कशोपग्रहः ॥ 
दप्तेषु चिमेषु चिपेभ्यो देवपूरवमपोश्ञानार्थं सकृरतकरदपोदानम् ॥ अत्र कतुर््राह्मणा- 
नांच वाग्वि इति केचित् सपणवव्यःदूतिप्विङाया मायण्याजिपतदत जपम 



| ( १०६३ } | 
नात्र मधुमतीनां जपः। निषेधात् ॐ मधुमधु पध्वित्यस्य यटुषस्तु जपो भवतेव ! 
ूषेकाले निपेषादुत्तरकःके निपेधामावादियुक्तम् ॥ नारायणहत्तौ दानलेडे मदन. 
रत्ने च॥ ॐ संपन्नपरिति स्ान्बाह्यणान्भतिपश्न; | ॐ सुैपन्नपिति प्रतिप्रश्षः॥ 
एकृसिमन्पान्रे पिडा सवेविधस्य व्य॑जनोपेतस्यान्नः योद्धरणम्॥ शेषमन्नं क क्रिय- 
तामिति पक्तिमृद्धन्यस्य सर्वेषां वा प्रभ्नः॥ इः सद थुञ्यतापिति पतिपश्चः। विडा- 
्यान्नस्य हृतेषेण दधिवदरा्षपैथ पिश्रणम्॥ आदाय बहिः्शालायां गम नम्॥ गो- 
मयौपलिम्ते देशे अन्वाचित दक्षिणजानुना भाङ्गुखेनोदङ्युतेन बोपेशनम् ॥ ततः 
पिडडानम् ॥ तयथा ॥ अपहता असुरा इति प्रेण पूर्वगराया उदगमाया वा ले- 
खायाः स्प्येनागरेणोसटेखनम् । स्पयामावे करैरररेलनम् ॥ तदक्षिणतस्तपैष दि 
तीयरेखाया उल्डेखनम् । टेखाया उदगगरते भथपटेखायाः प्राच्यां ितीयरेलो- 
रलेखनम्। अप उपस्पशेनमू। ये रूपाणीति मात्या लेखयोः परस्तादृस्ुककरणम्। 
केचिद् दष्ाथेतादुुकमेकपिच्छन्ति तत्वामुदेवगगैहरिदरादियन्यविरद््। इ चो- 
रष्ुकनिधानमश्निमत एष । उरपुकशद्धस्यागन्येकदेश्चवाचितयेतेकरैशि भूताश्यपेश्रायां 
होमायेम़ताम्येकदेशगरहणस्योत्तरद्वैवयाय्यलादन्िपतस्ताचस्याग्नेर भायात् ॥ 
अथाप उपस्परशेनम्॥ अघठुकगोत्र नांदीमुख पितः अयुकरभन् सपत्नीक अपनेनिक्ष 
इत्येवं सयवोदपत्रेण देवतीर्थेन मथमलेखा ॥ मूटेऽने ननम् । अयुकगोत्र ना रीुख 
पितामहामकृशमेन् सपरनीक अवनेनिंक्व ॥ अगुकगोत्र नांदीमुख पृरमितामहगुकः 
शमेन्सपरनीक अवनेनि््मैवं पितामदभपितापहयोरपि रला म्यमयोरपने जनम् ॥ 
एवमेव मा तामहमपातामहद्धमम।तामहानां द्वितीयटेलायां मूरपध्यग्रेषु क्रमेणा- 
बनेजनम् ॥ उपमूलदलङ्श्ानां ठेखा्रयोपर्यास्तरणम् ॥ दथिव्रदराक्षतपिभो {न१- 
यानां बिसवपरिमाणानां षट्पिडानां निर्माणम् । एकपिदस्यादानम् । अथुकगोत्न 
नांदीमुख पितः अघुकशभेन सपत्नीक एतत्ते अने स्वाहा नप इति देवतीर्थेन रेखा- 
मूले पिडदानम् | इदं नांदीखाय पत्रि यागः । अगुकगो नान्दीशुख पितःमहा- 
एकशमेन् सपत्नीक एतत्ते अन्न स्वाहा नमः । अञुकगोत्र नांदीमुख परपिताप्हा- 
मकशमेन् सपत्नीक एतत्ते अन्नं स्थाहा नम इत्येष पितापदभपितापहयोखाम- 
ध्यायो्देवतीरथेन पिडदानम् । इद नांदीगुलाय पितामहयेदं नंदी्लाय प्रपि. 
ता महायेति क्रमेण द्योसत्यागो। एवमेव द्िरीयलेखायां मूरमध्पा्मदेरोषु मानाम- 
हादिभ्यः पिडदानम् । हदं नांदीखाय मातामहायेद् नान्दीश्चखाय भरपातापहायेदं 
नांदीञुखाय दृदधममातामहायेति त्रयाणां करमेण त्यागाः; ॥ ५ 
भपितामदहादूष्यं े पशुरभ्यो हस्तावधषेेन ठेषोन्माजनम् ॥ तेन हि ̀ दस्तटेपमानां 
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दपिरिति स्मरणात् । दं च पिडदाने कृताचपनेषु ब्राह्मणेषु बा फायषर ॥ आवति- 
विविस्येक इति वचनात्! अथ फरो प्रक्षास्या चनम्! ॐ अत्र पितर इति त्रस्य पित्रा- 
दिपिडाभिगुखेन छतां नलिना सस्वरं जपः । प्रदक्षिणं परारस्योदद्मुखेनासुन्निय- 
म्याचपनादुपवेश्चनम् । तैमैव यथापरावततैनम् । ॐ अपीपदंतेति सस्वरं जपः । पूरव- 
वदुद पत्रेण देवतीर्थेन तदीयतदीयपिहोपरि पिपृ वा पित्रादीनां मातामहादीनां 
च अवनेजनम् । नीविविप्तजन च । ॐ नमोवः पितरो रसयेत्यादिभिर्तररघोरजो - 
घवज एं नटिकरणम्॥ घोरशोषमत्रसंवंधिनावेजि मैन्रपतिषेधाव् तृष्णीपत्र भव- 
४ नमो बः पितरो रसायेति प्रथ्ोजछि मंत्रः॥ दितीर्योजलिस्तुष्णीम्॥ ॐ नमो वः 

पितरो जीवायेति दतीयः॥ ॐ नमो वः पितरः स्वाहायै इति चतुयेः॥ पंचमस्तुष्णी- 
भ | ॐ नमो बः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो व इति षषः | ॐ 
गरहान इति सस्वरं जपः॥ ॐ एतद्र इति मत्रेण पिढोपरि च्रयारणं त्रयाणं रक्तसूत्रा- 
णमूर्णानां वात्रदश्चानां बहुत्वविशिष्टानां पचाशरदरषादृष्वैुत्तरे वयसि स्वहूदयरोश्ना 
वा भ्रतिपिदभ्रदानम्। ॐ उजं वहतिरिति मत्रेण स्वधापदे स्वाहापदोहितेनाषने- 
जनोदपाजस्थावश्चिषटनरस्य पिडमृठे निषेक इति दरायुधभाष्ये देपा्रिनिर्ब॑े 
शराद्वकाशिकायां दोदृपिश्चपद्रतो च ॥ नात्रोऽ्भपमिस्यपोनिषेक इति देषाद्रिपद्धतौ ॥ 
नात्र भेत्राहततिः । एकपदेनेव स्वभकारनसेमवात् ॥ रक्तगंघरक्तपुष्यधूपदीपनेवेध- 
तांबृरुफकादिभिः पिडपुजनम् ॥ अथुकगोत्र नांदीमुख पितः अ्ुककापैन सप- 
स्नीकायुकगोजनांदीयुख पितापहाुककमेन् सपत्नीकापुकगोज नां दी्ुख भषि- 
तामहाघुकरामेन सपत्नीक इमानि गंषपुष्पधूपदीपदरक्षामलकद्रकमूलयप्पूगफल- 
तांबूरादीनि वः स्वाहा नमः एवे पातामहानाम्॥ समाचारा्िढदानतदयैनबिधौ 
यश्यूने यथातिरिकतै तत्परिपृणमस्तिति भरन्नः॥ अस्तु परिपूणेमिति परतिमर्नः। परव 
पिददाने समाप्याचमनम् ॥ ब्राह्मणानाचामय्य सर्वषामत्रावसरे वाजिसम इति अन्ये 
इति बहवः ॥ ॐ सुपरोक्षितपरस्त्विति मत्रेण श्राद्धभूमेः कर्मेपात्रोदकेन परोक्षणपर् ॥ 
भाचीनपवितराणामुच्छिष्टसंस्पृषटतया विपैः एरित्यक्वा तेभ्य उपप्रा पवित्रस- 
मपेणमू ॥ देवपू्े ब्राह्मणेभ्य उदकादिदानम् ॥ इदश्चदकादिदाने देवे सव्येन- 
पितरे खपसव्येनेति ककः तथया॥ ॐ शिवा आपः सेतरति नलम्य । ॐ सौमन- 
स्यमस्त्वति पष्पाणाम् ॥ ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तिति अक्षतानाम् ॥ अत्र संख - 
स्त्विति यथ. क्रम प्रतिवचनम् ॥ असिमन्नुदकादिदाने रदेपाद्रौ भाद्रकाशिकायां च 
मत्रातराण्युक्तानि ॥ तद्य या ॥ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्मपप्ुपरतिष्ठितम्॥ ब्राह्मण. 
स्य करे न्यस्ताः शिवा आपो मरव॑तु मे ॥१॥ इतयुदकदानू्॥ रकष्मीव प्ति गष्पेषु 
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रक्मीवेसति पृष्फरे टकष्मीषैसति गोष्ठेषु सौमनस्यं सदास्तु म इति पुष्पदानम्।।२। 
अक्षतं चास्तुमे पुण्यं शांतिः पुष्टि धृतिस्तु मे॥य्यच्ेयस्करं छाके तचदस्तु सदा पमेत्यः 

्षतदानम्॥३॥ विपरैस्तु दस्तदत्तानां उदकष्पाक्षतानां शुचौ देशे भक्षः कायेः। चिर 
धारणप्रयोजकमाविकार्यामावात्। ३ अस्माकं दीघेषायुरस्त्॥ ॐ शा तिरस्त्। ॐ पृष्टिः 
रसतु ॥ ॐ तुष्टिरस्त्॥। ॐ इृद्धिरस्तु ॥ ॐ यचच्छेयस्तदस्तिध्यतमत्ेपतिपंतरे यन- 
मानेन कमैपात्रोदकेन स्वमूद्धेनि समाचारादमिषेकः।। यत्पापं ततपतिहतमसितवति भू- 
पी जटपकतेषः।। ॐ द्विपद चतुष्पदेभ्यः शांतिभवलिति पादमात्रमर ॥ अस्त्विति सः 
वे प्रतिवचनम्॥ॐ नांदीश्चखाः; पितरः प्रीयतामिति पत्रेण क्षीरयवद्ंशनछानां पि- 
त्रादिसर्थत्राह्यणहस्तेषु तत्रेणाक्षय्योदकदानम् ॥ नात्र पत्रा्त्तिः ॥ एकपदैनेव 
सवेपरकाशनसेमवात् ॥ ॐ अघोराः पितरः सदिति छतांजलिना यजमानेन बाह्य 
णान्मतिपश्नः ॥ ते च पुष्पाक्षतदानपूैकं सघविति भतिपरन्नं यैः ॥ एवे सवत्र ॥ 
ॐ गोरे नो बद्धेतापिति कर्ता बरयात्॥ ॐ वद्धेतामिति विधाः पतिब्रूयुः॥ ॐ दाता- 
से नोभिवद्धतामिति कतां ॥ ॐ अभिवद्न्तामिति विधाः ॥ एवं सवत्र ॥ ॐ बेदा- 
श नोमिवदताम् । ३० अभिवद्धतामर् ॐ सम्ततिनोमित्रद्धताम्॥ ॐ अभिवद्धेतम्॥ 
ॐ श्रद्धा च नो माव्यगमत्। ॐ मागात्॥। ॐ बहुदेयं च नौस्तु । जरित्वस्येवभा्चिषां 
्रहणम् ॥ इति दमादयः । करकोपाध्यादयस्तु । ॐ गोत्र नो वद्धतापिति यज 
मानेनोक्ते वद्धैतामिति किमाः भरतिन्रूयुः ॥ ततः ॐ दातारो नोभिवदेतां वेदाः संत- 

तिरेव च ॥ श्रद्धा च नो माव्यामद्वहुदैय च नो स्तिति पैत्रं यजमान उदाहरेत् अ- 

स्तिति परतिवचनमित्येवमाशिषां प्रतिग्रहणमिल्याहुः ।। मद नरलनेष्येवम् ॥ दैमा- 
द्वित् अतिथीश्च रभेमहि॥ कभध्वम्। याचितार नः संतु} मा च याचिष्मकचन्। 
मायाचेथाः ॥ एताः सत्याशिषः सत् ॥ संलिलयाशीवेचनान्पधिकान्याहई । अय 
पुव्जपात्रोपरि स्थापितङ्कशानधपवित्रः सह बाऽदाय पित्रादिषिदपक्तेरत्तरतः पिडोप- 
रि वाप्रागग्राणां तेषामास्तरणम्।। ॐ नांदीयुखान् पिदन्वाचयिप्य इति पक्तिमृध- 
न्यस्य सर्वेषां बा प्र्षः॥ वास्यतामिति तेरलुज्ञातः ॐ नादीगुखाः पितरः पितापः 
भरपितापहा मातापहाः प्रपातामहा इृढधमातामहाश्च प्रीयतामिति मृत्रष्ुदाहरेत् । ततः 
ॐ प्रीयतामिति वितैरूच्यमाने ॐ ऊर्ज वहंतीरिति मत्रेण सधापदे स्त्राहापदोपहितेना- 
सततङरोष्वयनेजना वशिष्ानां कमपात्रादुप्रहीतानां वाऽपां निषेकः॥ हेषाद्वि्त् नादी- 

यरखान्पितन स्वाहां वाचयिष्य इति पृष्टा वाचयतापित्यनुन्ञातो नांदीपुखाः पितर 
इति पैत्र पेत् । तत ॐ अस्तु स्वादेतिविररुच्यमाने उनमिर्यपो निषिचेदित्याह। 
अथ न्युग्नमथपात्रत्ताने छृखा ,ाक्षणेभ्यो द्रक्तापमरक द्रम पवनिष्करयभूतदक्षि- 

९४ 



( १०६ ) 
णादानप् ॥ तथथा ॥ अञुकाषुकाोताभ्यापघुकाुककशमध्यां ब्राह्मणाभ्यां भव- 
पथां कृतेस्सस्यवसर वेग्वदेविककमैपतिष््थ इषां द्राक्षापलकद्रेकमूरयवनिष्करय- 
भूतां दक्षिणां विष्णुदेवता सेपरदेदे नमतरेति वैग्वदेविकैभ्यो दानम् ॥ अघ्रुकामु- 
कगोत्राभ्यापञुकयुकरपेभ्यां ब्राह्मणाभ्यां मवद्धयां नांदीद्खानां पित्रादीनां 
कुततदाभ्युदयिकश्राद्धप्रतिष्ठायपिपापित्याद्यच्वाये सप्रददे नममेति पेतृकेभ्यो दानम्। 
एवं मातापहसेबिधिभ्यामपि।॥ उत्ताने पात्रं खा यथाशक्ति दक्षिणां दयात् बाह्मणे 
भ्य इति कात्यायनोक्तिः ॥ त्तवाप्रसययतः भक्रातोपक्रपमृतेऽन्यकर्पानयकाश्नात् । स 
रिकं नामगोत्रेण दास्या च दक्षिणाम् ॥ स्वस्तिवाचनकं इयात पिढाचुपृश्य 
भक्तितः ॥ इति मास्स्यवाक्याच दक्षिणादानार्मतरमेव पिडोत्थापनमिति गोमि 
भरादयः॥ अतथ दस्ताभ्यामेफैकं पिडयुधरत्य पत्रे प्रस्यवधायावधघाणप् ॥ सङ्कदास्लि- 
न्नानापाव्रषषथ्याप्रो परक्ेपः॥। उस्णुकयोध।। ॐ वििदेवाः परी्येतामिति बतेति वेश्वदेवि- 
कान्विपरान्पतिप्रश्नः ॥ ॐ विशवेदेत्राः भरीर्यतामिति प्रतिपन्न ॥ अन्राव्रे पिडोत्था- 
पनप्रिति हेमाद्रिः ॥ विपभोननमभाजनानि चारयिखाद्धिः संचरभूमिपोक्तणम् । 
ॐ स्वरित भवतो त्रृषैखिति विपान्पतिपश्चः ॥ स्वस्तीतितशुक्त ॐ देवताभ्य 
षति जिजपः समाचाराक्छृतांजलिना दैश्काख्योः संकीतेनान्ते आभ्ुदयिकशाद्ध- 
विधो यत्यून यथातिरिक्तं तत्परिपूणेमस्तु ॥ पेतरदीने क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजो 
पाः ॥ शराद्धं सपूणतां यातु पषादात् भव्रतां मप ॥ यर्छर्तं तःसुक्ृतपस्तु ॥ य 
मनकृतं तदिष्णुपप्तादात् बाह्यणवचनाच सवं परिपूणेपरित्वति वक्तव्यम् ॥ अ- 
स्तिति विप्राः पतित्रूयुः ॥ यज्ञादिषमाप्तो यज्ञे यद्युनै तस्मै त उपयत्तेऽतिरिकत 
तस्मै ते नप इति श्रुते; संस्थापेत्रनपङिगात् ।॥ ॐ पाजे वाजेवत बाजिन इत्यादिना 

 देवयानेरित्यतेन पत्रेण पित्रादि ब्राह्मणो कस गरेण स्पृशन् विसञ्येवमेतर मातापहादि 
ब्राह्मणयो्िंसननम् ततस्तेनैव मत्रेण वन्वे विकव्राह्मणयोविसननपर ॥ अथ ब्राह्म 
णानग्रतः कृत्वा ॐ आपावाजस्येति पत्रणसीमतमनुगपनम् ॥ ब्राह्यणान्पदक्षिणी 
कत्य गरदपपेशषः ॥ उच््छ्िपाजनप् । आचमनं । सवथा ब्राह्मगारुमेतु दभवट्न 
ब्राह्मणस्थाने परिकर्य यथास्थानं निवेश्य निर्त्रणादिविस्तजनाते पेषानुमेष- 
संयुक्तं सकर श्राद्धं यथाविषि कायप् इयांस्तु विशेषः न नियपश्रावणे तस्य दष्ट 
थेत्वात् ॥ अनुमेषा; स्वयक्ार्याः॥ हुतशेषे स्वागुष्ठावगादनप्। हतशेष स प्कारतात्॥ 
परिविष्टाभ्नं तु ब्राह्मणाय वा गवे देयप् ॥ तदभावे अप्सु प्रकषेपणीयप् नाचातेषुद 
कादिदानम् । नारिषां प्रतिग्रहणम् । परषानुपेषरूपतेति व्मतिग्रहणस्य ब्राह्मण- 
सकाशादरेगोचितस्वात् । न दक्भिणादानप् । ब्राह्मणोरेशेन विहितसखात् । देवतोदे- 
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रेन दक्षिणादानपक्षे तु भवस्येव दक्षिणादानम् | अस्मिन्पक्षे अन्नवदक्षिणाथा 
अपि भराद्रभोजनकत्तरि बाद्यणे भरतिपत्तिः ।॥ दक्षिणादाने देवतोदेशपक्षः शखा- 
न्तरपरः ॥ दभेबटूनां पराङ्शुखोद इयुखता दर्भाग्रस्य मुखकस्पनया तेयेति भरा 
खेडहेमाद्रो दोद्ूमिथ्रपदतो च स्पष्टम् ॥ दभेबटूनिमांणे च न दभेस्ख्यानियमः । त- 
दुक्तं छैदोगपरिरिष्टे काप्यायनेन । यज्ञवास्तुनि सअुष्टयां च स्तम्बे दभेबटो तथा ॥ 
द्भैस॑ख्या न विदिता विष्ठरास्तरणेषु चेति ॥ दभेचो तथेति कचिस्पादः ॥ प॑चा- 
शता भवे ब्रह्मा तदद्धेन तु विष्टरः।। इति परिशिष्टे बह्यविष्टरादो दभेसंख्याविहि- 
तासि । अतश दभरसेख्याया; सेमवासैभवाभ्यां व्यवस्थितो विकर इति नारायण 
त्तो ॥ इति श्रीमद् द्विवेदी परशुरामासजेन जगन्नाथशमेणा सं शोधिते श्रीरुदरकसपटुमे 
आभ्युदयिकश्राद्पद्धतिः समाप्निमगमत् ॥ 

॥ जथाभ्युदयिके देवतानिणंयः ॥ 
त्र कात्यायनसू्रम् ।। आभ्युदयिक प्रदक्षिणगुपचारः पृवाहे इति प्रृ्य ना- 

दीध्रखाः पितरः पितामहाः प्रपितापहा पातापदहाः प्रमातामहः दद्धपपातामहाश- 
पीयन्तापिति ॥ अहि पूरवाहररूपकारेकयासपरयोगेक्येन षट् देवतमाभ्युद्यिकं श्राद्व- 
क्त षण्णाध्ुपादानात् ॥ नादीयुखेभ्यः पित्र्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो-पा- 
तापहेभ्यः प्रमातापहेभ्यो दद्धपमातापहेभ्यशच स्वाहीच्यतामिति छदोगसत्रे वसिष्टेन 
तथेवोक्तम् ॥ छदोगपरिशिष्टे कास्यायनेनापि ॥ आयुष्याणि च शान्त्यथै जप्ता 
तत्र समाहितः ॥ षडभ्यः पितभ्यस्तदनु भक्त्या श्रादधश्चपक्रमेदित्यनेन षट् दे- 

वतयं आभ्थुदयिकं भादपुक्वा । भरागप्रेष्वथ दर्भेषु आच्मामे अपूवेवत्॥ अषः क्षि 
पेन्मूखदेशेऽबनेनिक्षवेति निस्तिखा; ॥ द्वितीयं च ठतीय च मध्यदेशाग्रदेशयोः ॥ 
मातापहयभृतींस्त॒ एतेषामेव वामत इत्यनेन प्रयोगेकयै तज प्रदरितप्। नहि प्रयोगमे 

दे पित्रादीनां बापतो मातामदादीनामवनेजनं संभवति । आच पितरं द्वितीये पिता- 
महै तृतीय भरपितामहम् ॥ स्वेन भ्रां समं शक्तं पाताश्राद्धं सुधाप्तमम् ॥ पितामही 
च स्वेनेव सखेनैवप्रपितामहीति बदस्पतिनापि स्वमर्त्रादिभिः सहैव प्राश्ञस्त्येन पाव- 
भ्यः श्राद्धदानयरक्तप्र ॥ न योषिद्धयः पृथग्दच्रादवसानदिनादते ॥ स्वभतवपिडदा- 
नाच वृ्रिरासां यतः स्मृता इति छ्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेन मातरभ्यः. पृथत्तेन 
श्राद्भदानस्य प्रतिषिद्धत्वाच ॥ पिडपित्रयज्ञवत् सीभ्यधचत्यन्वष्टकावदभ्वुदयिके 
पिशेषोपदेश्चामावाच्च सत्रे विरेषोपदेश्ाभावेपि ॥ अन्वष्टकासु इद्धो च गयायां च 
्षयेऽहनि ॥ मातुः श्राध्य पृथक् शस्तमन्यत्र पतिना सहेत स्पृत्यतरे विशेष उक्त 
एति चेन्न॥ नोदोुखाः पितरः पितामहा इलादिसूत्रविरोधात् ॥ षड्भ्यः पिवृ- 

१। 
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भ्य इति | भरागगरेष्वथ दर्भेष्विति पूपौक्तकात्यायनवचनविरोधात्॥ कपैसम्धितं 
शुत्त्वा तथां श्राद्रषोडक्षम् ॥ भरस्यास्दिकं च रोपेषु पिडा स्युः षडिति स्थितिरि- 
ति छंदोगपरिशिष्टे कात्यायनोक्तवचनां तरविरोधाच ॥ कषृसमन्वितमन्वष्टकाश्रादं 
तचकपावैणमेव छदोगानां विहितम् ॥ रेषेषक्तन्यतिरिक्तेषु श्राद्धेषु ॥ उक्तव्यति 
रिक्तत्वेनाभ्युदयिकेपि षट् पिडा इत्यथः ॥ तस्पाद्रानसनेयिभिच्छदोगेध षट दै- 
 घतमेवेकप्रयोगमाभ्युदयिकं श्राध्ये कतेन्यम् । यतु अन्वष्टकामु दध्थो चेति स्मृत्य 
न्तरषाक्यं तत् शाख)न्तरविषयम् ॥ यानि तु “ पात्भ्राष्यं तु पृषं स्यात् पितृणां 
तदनन्तरम् ॥ वतो मातापहानां च इृध्यो श्राद्त्रयं स्मृतमिति ॥ मातृभ्राध्यतु पु- 
वाहं मध्याहे पतक तथा ॥ ततो मातामहानां च ध्थो श्राद्त्रयं स्पृतपमितयादि "' 
हेमाद्यादिनिवधधृतः शातातपगामग्यादिस्मरतिवाक्येः कारमेदाद्धिजप्रयोगाणि त्री 
गि भराद्धान्युक्तानि तानि येषां सत्रे आभ्युदयिक विरोषं; पर्वणत्रयधिपिर्स्ति 
 प्ावेणद्वयत्रषयो विध्य मावो वासि तच्छाखान्तरषिषयाणि ॥ यदपि ॥ अलाभे भि- 
ज्नकालानां नादीश्राद्धतरय बुधः ॥ पूरु अरङवींत पूर्बाहि पाद्पूैकमिति इद्ध 
- पुव्चने तदपि शाखान्तरषिषयम् ॥ यत्र हि पात्रारिश्राद्धमेयभरिधिः काटन्रये 
स्ति तत्रैवाजुकरपतया कारकत्वेन विधियुक्तः ॥ नहि कात्यायनस॒त्रादौ काखत्रये 

` पात्रादिश्ाद्रत्यविधिरस्ति ॥ कोकिर्पतानुसारिभिरपि षड् देवत्यमेवाभ्युदयिक 
 श्राध्यै करैव्यम् । तत्रैकं पितरषावंणं पावरमातापहममातामहोदेशेनापरमिति तेषां 
विशेषः ॥ पुत्रिका पत्रस्याप्येवम् । तदाह छदोगपरिङ्िष्टे कात्यायनः ॥ मातुः प्र 
यपतः पिडं निवेपेत्पुत्रिकासुतः॥ द्वितीयं ठ पितुस्तस्यास्वृतीयं तु पितुः पितुरिति॥ 

` नांदीुखाः पितर पितामहा इत्यादिना मगव्रताऽचार्येण पितरादीनामनुलोपक्रमो 
विहितः ॥ बोद्धायनमूत्रे छंदोगसूत्रे चाप्येवम् ॥ मातापितामही चैव् तथेव प्रपिता- 
पही प्रिादयद्यशनेतर पातुः पित्रादयल्नयः ॥ एते नैवाचनीयाः स्थुः पितरोभ्युदये 
द्विजः ॥ इत्याश्कायनस्मृतावनुखोपक्रपामिवानादान्लछायनानपप्यनुखोपक्रम प- 
वेति पारिजातप्मरतिकोस्तुभादयः ॥ यत्त ॥ नांदीपरखे विवाहे च भपितामहषू 

` यैक्रम् । नापसकीतये द्ानन्यत्र पितृपूेकपरिति इृद्धसिष्ठुवचन पतिरोपक्रपविधा- 
यक् तेषां रे इद्धि भराद्धेऽयुरोपप्रतिरोमक्रमयोरनुपदेशचपरतिरोपक्रपोपगेश्नो बा- 
स्ति तस्छाखाविषयम् । आयैणानां तु विडपितयहःरशभ्राददो स्त्र प्रतिलोप- 
क्रम एष तधु्ह्े उक्तोऽस्ति । छदोगपरििष्टे कात्यायनः।। स्वपितृभ्यः पिता द 
धास्पुदसंस्कारकमेष ॥ पिडानोद्राहनत्तेषां तस्याभावे तु तनक्रथात् । इति ॥ ओदर 

मनादित्याड् अभिविधो ॥ तेन तेषां सुतानायुद्राहं विवाहममिष्याप्य पिता स्वपिव् 
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भ्यः खपित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यशच पिडान्दधात् । तदुषलक्षित पाभ्युदयि्क भा- 
दध ् यादिस्वथः॥। उदराहोत् पूरवोभिमेतः। द्वितीये तु पितरि जीवति अपि स्वकरतैक- 
त्वात् ॥ तथा च स्मृति; ॥ नांदीश्राद्धं पिता इर्यादाचे पाणिग्रह पुनः ॥ अत छः 
ध्यं परवत स्वयमेव तु नादिकम् ॥ इति ॥ प्रथमेपि विपरा कश्चतरामावे वर एवा- 
भ्युद् यक श्राद्ध यादिति भयोगपारजाते । तत्राजीवर्ण्ठिकः स्वपित्रालुदिद्या- 
भयुद यिकं कुर्यात् ॥ जीवतिितकादिस्तु पितुः पितापहादेर्गा पितरादीन्भातामहार्दी. 
धो दिदियाभ्ुदयिकं छयादिति विशेषः ॥ तस्याभावे तु ततूक्रमादिति ॥ तस्य पितु 
 रभावे ।पतृन्याचायमातुलादियेत्सस्कारं क्र्याष्त ततकरमात्त पितरपमारभ्य संस्का्थस्पं 
यः पितृणां क्रमस्तेन क्रमेण दद्यादित्यथैः ॥ जीवदसन्निदित पिषकतवे तु स- 
-स्कायस्य पितुः पितरादिभ्यो मातामहादिभ्यश्च दथादिति ॥ आभ्युद्यिकश्राद- 
कतुमातर्येव जीवैस्यां मृतायाः तस्या; सपटम्या सप्नीकलगुणक्ीैनम् ॥ ए- 
वे पितामही प्रपितामद्योरन्यतर जीवने उभयोर्जीषने च । सपरन्यभषे च न सय- 
स्नीकत्वद्ुणकीतेनम् ॥ मातापरहे जीवति तत्पावेणरोपः । द्वाररोपात् ॥ तदुक्तं । 
पितू मातरे तथा पातापहस्यच ॥ जीवेत्त॒ यदि वर्गाचस्तं वजत परित्यजेत् ॥ 
तदा पित्रपावेणेनेबाभ्युदयिकश्राद्धसिद्धिः ॥ पित्रजीवनेप्येवं भसक्ते विशेष उन्त- 
च्छैदोगपरिशिष्टे कात्यायनेन) इद्धो तीर्थ च संन्यस्ते ताते च पतिते सति येभ्य 
एव् पिता दचात्तेभ्यो दारस्य सुत इति ॥ अत्र इद्धो तीर्थे चेद्यनेकनिपित्तस- 

 मविशेषवाक्यभेद।द द्धेमवर्वदरीतिवदद्धितीर्थादिपदेजीवसित्रपिकारीक भ्राद्रपात्रे छ- 
ष्यते । येभ्य एवेति यच्छन्दोपवद्धैवकारस्य यदेववि्या करोती तिवदरीष्ाथेक 
सात् येभ्यो वेभ्यःपिता दचाततेभ्यस्तेभ्यः पुत्रो दद्यादिलयथः ॥ तेन जीवदिपतृकः 
स्वपितुः पित्रादीन्मातापदादीधोदस्याभ्युदयिक श्राद्ध र्यात् । | मृतमातापहस्यापि- 
जीवसिपतुमे प्रातामहायुदेश्षः । पित्पिताप्रह्योजीवने तु पितामहस्य पित्रदीन्पा- 
तामहमदींश्चोदिश्याभ्युदपिक र्यात् ॥ तदुक्तं षिष्णुस्पृतो ॥ पितरि जीवति यः 
श्राद्धं कुर्यात येषां पिता कुयात्तिषां क्याद् पितरि पितामहे च जीवति येषां पि- 
तापह इत्यत्र. कु्यात्तिषां इयादिलयस्वायुषेगः ॥ पित्रादीनां जयाणां जीषने तु पित्- 
पारगखोपः । पितरि पितामहे भपितामहे च जीवति नेव कयादिति विष्णुसमृते- 
सुक्तम् । स्पृरतिकोस्तुमे । यत्त करयतरो हायुधमाष्ये चोक्तम् ॥ त्रयाणां जी- 
वनेपि भरपित्ामहस्य पित्रादीन् पातामहादींशोदिक्ष्याभ्युदयिक क्यात् ॥ पिता पिता 
मदैव तथैव प्रपितामहः । अयो हयशवषुलायेते पितरः संपरकीतिताः ॥ तेभ्यः 
पृषता ये च मजावतः सुखैषिणः । तेतु नादीयुखा नदीसमृद्धिरिति कथ्यत् इति 
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ब्रह्मपुराणवचनस्य जीवदिपत्रादीति कतैकटद्धिश्राद् विषयत्वात् ॥ यत्त॒ पितरि 
पितापहे प्रपितापहे च जीवति नेव कुर्यादिति विष्णुस्मृतिवचनं तञ्जीवसिि- 
तादिपिककतेकतीयश्राद्धादि विषयमिति. तन्न । अस्य ब्रह्मपुराणषचनस्य तसक- 
रणपटिततवासमोष्पदीश्राद्धतरिषयस्वेन हेमाद्र्यादिभिनिर्णीतस्वाद् ॥ अतस्तस्य जीव- 
सितादिपितुकतैकाभ्युदयिकविषयत्वामावारस्मृतिकोस्तुभछरृतोक्तमेव साधु ॥ च्यु 
तक्रपमूमे त॒ श्राद्धपकासे विष्णुसपृतावभिदितः ॥ यस्य पिता प्रेतः स्यारपपित्रि पिडं 

निधाय पितापहास्परं दवाभ्यां दच्यात् । यस्य पिता पितापहशच परेतो स्यातां स ताभ्यां 
विड दध्वा पितामहपितापहाय दद्यात् ॥ यस्य पितामहः परेतः स्यात् स तस्मे पिह 
निधाय प्रपितपहास्परं द्राभ्यां दच्रादिति ॥ अजीवत् पितरप्रपितामहो जीवसि- 

तामह पितापिवरभपितामह ततितुदिश्य पितृपावेण र्यात् ॥ नांदी पितः नां- 
दीयखपितुः पितामह नांदीशुखप्तिः परपितापहं इदं वः पाथ्मिति पयोगः. ॥ एवं 
परपितामहमात्रनीषने पित॒पितामहतसितापहानुदिश्य पित॒पावणं कुर्यात् । नांदीष्चख 
पितः नांदीय्खपितामह नादीधुखपितः प्रपितामह इद घः इति प्रयोगः ॥ पिव्- 

प्रपितापहयोजींवने त॒ पितामहं भपितापहस्य पितृपितापह्य चोद्य पितृपैणे 

रयात् । नांदीश्चख पितामह नांदीुखम पितामहस्य पितः नांदीष्चुखपपितापहस्य पि- 
तमह इदं घ इति ॥ पितामहम पितापहयोजीवने तु पितरं पितामहस्य पितामह भरपि- 
तापहौ चोदय ततर् पावें र्यात् ॥ नादीञुखपितः नांदीगुखपितापहस्य पितामह 
नादीभुखपितापदस्य भपितापह इदं वः इति ॥ एवपजीवन्मातामहस्य प्रपातापह् 
जीषने नांदीप्रुख पातापह् नांदीध्ुख मातापहस्य पितामह नांदीपुखमातापहस्य प्रपि 
तापह् इदं व इति भयोगः ॥ दद्धपपातापहजीषने तु नांदीग्चुख पातापह् नादीग्ुख- ` 
प्रमातामह नादीप्रखमातापहस्य भरपितापह इदं व इति॥ तयोरुमयोजीवने तु नांदी- 
भख पातापह् नांदीष्ठखमातापदस्य पितामह नांदीष्खमातापहस्य पपितापरहं इदं वः॥ 

इति श्रीमद् व्िवदी पर॒रामालसजजगन्नाथरमेणा संशोधित श्रीदकसप्रमे आशु 

द्यिकभ्राद्धदेवतानिगयः ॥ 

॥ अथाभ्युदयिकश्राद्धे पिण्डदान प्रतिषेधः ॥ 
उत्त च सपिडकं श्राद्धम् । तससंगादिदानीं कचिषिददानपरतिषेधोऽभिधी- 

यते ॥ स्परतिरत्नावस्यां स्मृरत्यन्तरे॥ भिवाहमों नीवधोष्प वर्षां वषमेववा ॥ पिडा- 
न्ग नो दद्युः सप्डीकरणं विनेति ॥ततरैव॥ विबाह्तचूडासु वधम तदद्धकम्॥ 
पिढदाने न कतेव्ये ज्ञातीनामृरद्धिमिर्छतेति ॥ तथा तत्रैव ॥. इद्धिपश्रे तथान्यत्र 
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पिददाननिराक्िया । इति ॥ काष्ण्याजिनीरपि ॥ पोंजीवेधाद्निवादचच चदि वषै- 
मेव वा॥ पिडान्सधिडा नो दद्य; सपिदीकरणादते ॥ इति ॥ अत्र च सपिडीकरणग्र- 
दणं ततपू्वभावीनां परतश्रादधाना्ुपरक्षणायेम्)। वपक्षे निदापि श्रयते॥ स्मृतिरत्ना- 
वरयाम् ॥ इद्धो पिंडान्विनिर्वाप्य पुनःपिडान्ददाति यः) गोत्रद्धिविघाती स्यात् न- 

रकं प्रतिपद्यत इति ।॥ एवं सवैर {निपेपे भ्रात्रे कचिदपवादपाह् । बहस्पतिः ॥ पहा 

ख्ये गयाश्राद्धे मातापिोः क्षयेहनि ॥ इतोद्राहोपि वीत पिडनिवेपणे सुत इति॥ 
पहाख्यशब्देनात्र फारविशेषो देशषविशेषधेतयुभयपपि ययते ॥ विरोषाश्रवणादिति- 
स्मृतिरतनावटीकारः ॥ दिवोदासीये बुहस्पतिः॥ तीर्थे सेषरपरे पेते पितृयामे म- 
हारये ॥ विडदानं प्रकवीत युगाःद भरणीमघेति ॥ स्मृतिरत्नावस्याम् ॥ पित्रोः 

क्षयाहे यत्ते च पितरयज्ने महाख्ये । गयायां पिडदानस्य न कदाविन्निराक्रिया । 
इति ॥ यज्ञः सोमयागः ॥ पित क्ञथातुमास्यांतगेता पित्येष्टिः ॥ पिडपित्ियकथ घ- 
चनमंतरेण पिडदाननिषहत्तिरनास्तीस्यमिहितम् ॥ विना वचनं पिडदानाफरणे प्रतिषे- 
धोस्यते। पिरैनिना नि भाद्धमपवादाहते कचित् । पिशाचमन्यथा तत्स्याद्िधिदीने 
डते सति ॥ इति ॥ अत्र परसंगात्तपेणे चित्तिङनिषेधोप्यभिधीयते । सत्र मरीचिः॥ 
विवाहे चोपनयने चौले सति यथाक्रमम्॥ वषैमद्धं तदद्धै च नेत्याहुस्तिखतपेणमिति। 
रद्ध सत्यां च तन्मासि नेत्याहस्तिरतर्षणमिति स्पृत्यथेसारः ॥ गाग्येः ॥ भानौ 
ममे योदया नदाथगुमधासुच ॥ रिडिदानं शरदा स्नाने न दुर्याचिरुतपणमिति ॥ 
मरीचिः ॥ प्ठम्यां रविवारे च ग्रहे जन्मदिने तथा ॥ भृस्यपुत्रकटत्रार्थी न कुर्या. 
ततितर्पणम् ॥ पक्षयोरुभयो राजन् सप्तम्यां शनिसंध्ययोः ॥ विदापूत्रकर्राथी 
तिरान्स्च वजयेत् ॥ इति ॥ स्कादे काशीखण्डे ॥ रवो शक्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां 
भिक्षि संध्ययोः ॥ योथ ब्राह्मणो जातु न र्यात्तिङतपंणम् ॥ इति ॥ अथच पर- 
तिषेधो वाजसनेयिभिन्नपरः ॥ ततोऽपसव्यं तिरमिश्रमिति कात्यायनीयस्नानधूत् 
तिरपिश्रपित्यनेनेव तिखपाप्नौ एकैकस्य तिर्िश्रान् त्रीखीन्दयाञ्जटांजरीनिति 
सत्रे पुनस्तद्ग्हणे स्पृरसयुक्तपतिषिद्धदिनेष्यपि तपेणे तिलनिषटतति्माभूदिच्येतेन कै- 
धिदृक्तं श्राद्धागदपणे कततेव्ये तदिन निर्यतर्पेणं तिखरहिते कायपितयुक्तं तन्निरम्त- 
मिति दरनाथादयः ॥ एतदथपिति हरिहादिभिव्यांख्यातस्वात् ॥ कठाः काण्वाश्च 
जाबाङा ये च वाजसनेयिन; ) सतिं तर्पणं इयुनिषिद्धषु दिनेष्वपीति परी चिवच- 
नाच्च ॥ :काण्वनाबाटयोर्वाजपनेयिगणांतःपातित्वाद्रानसनेयिग्रहणेनव तदुपादाने 
सिद्धे एुनस्तदुपादानपस्यादरायैम्।। अर्यं च तपेणे तिलपरतिपसवः शतिर विषयः। 
अथो ब्राह्मणो जातु न इ्यात्तिरत््णमिति ॥ तिकान्मतिषिध्य ततरैवाप्रे यदि 



( ११९ ) । 

र्यतः इुयाच्छवरेरेय तिरैः करीति स्वैद पुराणात् ॥ तीथेत्पेणेपि तिनिषेषो 
न प्रवते तीय तिथिविक्ेषे च गयायां व्ेतपक्षके॥ निषिद्धेपि दिने इयात्तपेणं ति. 

पिश्रितमिति त्रिस्थकीसेतो वचनात्।इप्याभ्युदयिके शराद्धे पिडद्ानपरतिषेधवचनानि॥ 

॥ अथाभ्युदयिकमामश्नाद्धम् ॥ 

आपश्राद्ध पकर्व्यं दधौ नारीषुखे सदा॥ पाकेन वा बहिः शारे सोदन बदरं 

दपि ॥ इति ॥ श्राद्रका्िकायां याज्ञवस्क्येन इडावपि पाकषिकामश्राद्रविधानात् । 

आपध्नन्नौ तीरथ च भरवासे पुत्रजन्मनि आमश्राद्धं प्रङु्वीत मार्यारजसि संक्रमेदि- 

ति जिस्थटीरैतो फात्यायनेन चापदि पुत्रजन्मनि चामश्राद्धविधानात्तदिह निरूप्यते॥ 

तत्र हेमाद्रौ पराररस्मृतिविष्णुपुराणवाराहपएुराणेषु ॥ असमथोन्नदानस्य धान्यपत्र 

सक्षक्तितः॥ प्रदानत द्विजातिभ्यः स्वल्पामपि च दक्षिणामिति ॥ अस्यायमयः ॥ 

पकान्नाभवे श्रादयोभ्यान्नमरकृतिभूतं यवगोपूमतंदुखादिधान्यमेव विश्वन्दिवानि- 
तोय पङ्वान्नवर्यक्तानिपंत्रितदठिनभ्यः समपेयेत्॥ तत्र धान्यस्य साक्नाददमनी- 
यतवाद्धोजनाभाषे त्संबिधिनो परपाटुपषपरयोजना अपोश्ानादयो टुप्यन्ते ॥ तदु- 

त्तम्॥ व्तपश्नोवगाहश जुषरभ्नो यथासुखम्॥ आमभाद्धे मवेन्नेतदपोश्षान च पंचम- 
म ॥ इ।त ॥ अवगाहोंगुष्टनिषेश्नमर् ॥ अश्यत इत्याश ॥ धान्यविशेषणेन चाश- 
शषदेनैतरमुच्यते ॥ यस्स्थाने गला तेर््राहमणेस्तद्वान्यमश्चनयोग्यं कसा मोक्तन्य न 
त॒ कार्यान्तरे विनियोक्त्यप्रिति । अन्यथाऽकपित्यनथेकं स्यात् ॥ अय फतेवेशे- 

 वेऽपवादमाह ॥ व्यास्तः॥ हिरण्यपात् श्राद्धीय कन्य यसप्षत्रियादितः।। यथेष्ट विनि- 

योज्यं स्यादु्ँजीयात् ब्राह्मणः खयम् ॥ इति ॥ प्षत्रियादितः क्षतरियवेश्यमृद्रीव- 
सिक्तादिभ्यः। अत्र यथपि यथेष्टं विनियोज्यमिति सामान्येनोक्तं तथापि श्राद्धादो 
न विनियोऽयै देत्रतोदेशेन व्यक्तस्य पूनर्देवतातगोदेशेन स्यागस्यायुक्तलात् ॥ अतो 
लौकिक भोजने क्रियादो वा रोकिकेपि श्रुतिसमृतिविद्धिति दक्षिणादानादौ नित्य- 
तरै(पत्तिक पिनियोञ्यमिस्यवगेतव्यम् ॥ ब्राह्यणा तु रन्ध स्रयमेवेति नियम्यते ॥ 

अन यावसखति्दीतं तादरंस्वयमेष भोऽ्यपिति नियमो न मन्तव्यः ॥ किन्तु द्षि- 
पतं स्वयं शयाऽन्यस्य शराद्शेषो चितापतिपर्तिः कतव्येति निथेतल्यम् ॥ शूद्रा 

„तु प्रतिषहीते कर्मिधिदपि निःनेमितिके न विनियोभ्यम् । भि तु स्वक्रीये परकीये 
या भोजनपएवोपयोऽयमिनयुक्तं हेमाद्रौ षटुतरिशन्मते॥ आपे शूरस्य यर्िचिच्छरादिकं 
प्रतिश्रते ॥ तत्सवं भोजनायारे नित्ये निपरित्तिकेन चेति॥ अत्र परहेयधान्यपरिषा- 
णमाह् ॥ व्यासः ॥ आपं ददन्तु केतिय दचयादापर चतुदणमिति॥ चतुरयणगिव्ये- 



{ १११) 

क्राह्मणत्तिप्या्ान्सिद्धिपमर्थादान्यचतुयणम् ॥ वावतेकक्यै घराह्मणाय.दः 
धादिस्ययेः॥ अशक्तौ पक्नान्तरमपि तेनेबोक्तम्॥ आपे दद्धि केोतिय आप ददृद्ियग 

भवेव ॥ त्रिगुणे चतुर्थुमं वापि नलेकयुणमपैयेदिति॥ अत्रोत्तरोत्तरपक्षश्य धरूपर। 
पवमप्यशक्तौ सपपप्यापं दवादिदयु त्रिस्थरीसेतो॥ आमशराद्धति कतेर्पतामाई ॥ 
हेमद्रौ व्यासः ॥ सिद्धन्नन विधिये स्थादामघ्रद्धप्यसौ विषिः ॥ आवाहनादिस- 
व श्यासिददाने च भारत॥ दचाचशच दविजातिभ्यः शते वाश्रृतमेवच॥ तेनापरौकरणं 

इयात् पिदास्तेतैव निपेदिति ॥ आबाहनादीर्यादि बद्धेनाोपि गष्नते ॥ तथाच 
तत्रैव मिष्य पुराणे ॥ आवाहने भवेत्कायैपधदाने तथैव च ॥ एष एव वरिधियेत्र यत्र 

श्राद्धं भवेत इति ॥ हेपाद्रौ कपदमपूराणयोः॥ आमेन वत्तयेन्नित्य ब्राह्मणो व्यस- 
 नान्वितः । तेनाद्नौकरणं ढुर्यासिपदासतेतैव निकषपेदिति ॥ प्रिस्थलीतसेतो उशनाः ॥ 

आमश्राद्धे यदा कु्याद्िथिङगः श्राददस्तदा॥ हस्तेनोकरणं इृयादुव्राह्मणस्य विधा- 

नत इति ॥ यज्ञ । आपश्राद्धमनेगु्ठयग्नोकरणवभितम् ॥ व्तमशचविहीनं तु कतेज्यं 
 पानवैश्रवमिति ॥ शराद्धकाशिकायामाचारतिलके॥ आमश्रदधि्नो कृरणनिषे धकं वच- 

नम् ॥ यच्ावाहनाग्नौ करणं विकिरं पात्रपूरणम्। वृ्षपननै न वीत आमे हेमे क 
हाचनेति । त्रैव धदनमदपे ॥ आवाहनाग्नौकरणानां निषेधं वचने तत्तीथपा- 

पिनिपित्तामश्राद्धरिषयम् ॥ पिडदाने पननान्तरमप्युक्त हेमाद्रौ त्रिशन्मते ॥ आपः 

श्राद्धं यदा क्यात् पिडदाने कथं भवेत्॥ शृदपाकार्सघुशस्य सक्तभिः पायसेन वा) 

विडान्ददाचथारमि तिङः सह विप्ररसर ईति ॥ अत्र गहपाकसक्तपायतानां यथा- 

छाम ठथवस्था ॥ यत्त । आमेन पिडान्दथा्ो विपरान्पकेन भोजयेत् पेन जुरते 

विडान्ितरेष्वापं भयच्छति ॥ ताबुमो मनुजो भोक्तो नरफार्हौ न सशय इति वचनं 

` तदपावास्याश्नाद्धविषयपि्युक्तं ॥ श्राद्काशिकायां तिष्यरीसेतो च ॥ विकिरादि- 

= कमप्यामदरव्येगेव कर्व्यम्॥ तदाह मचेताः ॥ आपधरद्धमदः विडास्ताग्नो कर्- 

च यत् ॥ तथथातत्रतनेव यप्छिविचछर दधिकं भेदिति।। यरिकचिशचदन्यद्पि विकि 

रादि तदपि तेनैव करैव्यमिप्यथः । आमश्रद्धे केषाचिनपत्राणामूरोषि कायेः ॥ 

तदाह मारिविः ॥ आवाहने स्वधाकारे पना उद्या विसर्मने । अन्यकमेण्यनह्याः 

 स्युरापश्राद्धविधिः स्मृत इति ॥ आग्राहने पिवन्हविषा अत्तवे इति मंत्रे अत्तवेति- 

` पदस्थःने स्वी कतव्य इति पदोदः॥ स्वधाकारे नपो.वः पितर इष इति मंत्रे इष इति 

` पस्थाने आमृदरव्यायेप्पूहः ॥ एतच बा्सनेयिभिरन्रिषयम् ॥ वाजपनेयिशखा- 

सवस्य द्रस्य सपर स्नायामावाद्। वि पतभने वाजे वजेवततित्र तृप्ता इति क्त भत्यः 

` यस्थाने दृष्यतेति लोदप्स्ययोहः कायः ॥ यथपि पूयति बा एतद् चोक्षरं यदेनद्ह- 
धथ | 



| ( ११४ ) | 
तीति घच्युहो निषिद्स्तथापि वाचनिकोयमूहः । एवमेतदन्नमित्येवमादवेवतदामि .. 
मित्याश्रहः कायेः। अन्यकमैणि तु विष्णो हव्य रत्यादौ नोह इति वाक्याधेः ॥ 
वल्दक्षिणादि आमधद्धेपि देयमेव ॥ सिद्धान्नेन विधिर्यः स्यादामश्रद्धिष्वसौ 
विधिरिति वचनात् ॥ इत्यामश्राद्धम् ॥ | 

॥ अथाभ्युदयिके हेमध्रद्धम् ॥ 
तत्र हेमाद्रौ व्यासः ॥ द्रव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रनन्धनि ॥ देपधाद प्र 

कुवीत यस्य भार्या रजस्वरेति ॥ दैमशराद्धस्य कचिद्पवादः पटुप्रिशन्भते ॥ अन्ना- 
भाषे द्विजाभावे भवासे पुत्रजन्मनि ॥ हेमश्राद्धं पर्वत वयित्वा क्षयेहनीति ॥ 
इह स्मृत्यन्तरपुराणातरेषु यत्र यत्रामशराद्धं विहितै.ततर तत्र विधीयमाने हेमश्राद्धे चा- 
मद्रव्याक्ेभवे एवेतिं व्याख्येयम् ॥ अत एवाह मरीचिः ॥ आमान्नस्याप्यमावे तु. 
भाद इवत बुद्धिमान् ॥ धान्याचचतु्युणेनेव हिरण्येन सुरोचिषेति॥ एय ह्यापद्रव्य- 
हम्नोरष्टदोषदु्टो न विकस्पः ॥ अन्नप्रकृतिभूतसेन श्राद्धविधारवंतरंगस्य धान्य- 
स्य सति संभवे बहिरंगाद्े्नः पूवेयुपादानं चानुगते भवति । पुजरजन्मनिम्त 
प मरयोरन्नयोः सद्धवेपि हेमशराद्धमेवेति दहेमाद्रिः॥ अतएव संब; ॥ पुत्रजन्मनि 
इृदीत राद्धं हेम्नेव बुद्धिमान् । न पेन न चामेन करयाणान्यमिङामयन्निति ॥ 
धान्या्चतुगुणेनेवेति ॥ आमश्राद्धे यावदेैकसमै ब्राह्मणाय धान्यं दीयते तावचतु- 
गुणे यावता हिरण्येन न भ्यते ताषदेकैकसमै ब्राह्मणाय हेपश्राद्धे हिरण्यं देयमि- 
त्ययः ॥ इह ये शक्तितारतम्याटोचनयाऽश्रद्धे घान्यौयुण्यादिपक्षाः प्रतिपादि- 
तास्तद्नुसारेणेव हेम्नो पमाणभेदोऽतुक्त एवार्थादरम्यते ॥ परैष्तराह।॥ आमतु दि 
गुणं परोक्तं हेम तदरचतुगोण ॥ अन्ना द्विनातीनां ब्राह्मणस्य श्रिधीयत इति ॥ 
पङकव्राह्मणदृतिपर्या्ान्नसमयं घान्यं यावता दिरण्येन छभ्यते तावच्चतुगुण हेम 
एककसमे ब्राह्मणाय देयमित्ययेः अनेन द्विपुणधान्याद्द्ियुणं हेम पदेपपिलयुक्तं भ- 
वतिः॥ शरभ प्रतिदीतं धान्यं नित्यनैमित्तिक विनियोज्यमित्यमिषायोक्तम्। 
पटतिशन्पते ॥ हिरण्यं तत्पुनः श्रद्धे हीत नैव दुष्यति॥ तेन नित्यक्रियाः कार्या 
हिरण्यं नान्नषुचयत इति ॥ पिडदानपकारोपि भ्रिष्योचतर एव प्रदिः ॥ गपा 
कातेसधुधृत्य सक्तमिः पायसेन वा ॥ विडदानं प्रकूवीत कमध्रद्धे कृते सदेति.॥ 
षटूत्रिशन्भते ॥ नेत्रेण करणं विक्षिरो नैव दीयते॥ वततिपशनोपि नैवात्र कर्वव्यः 
केनचिद्धवेदिति ॥ अत्रामहेमश्राद्धयोः प्रयोगस्तु निषिद्धपदायव विरेषविधिवि- 
शिष्टः पूर्वोक्त एव ज्ञेयः ॥ विशेषविधिनिषेधपोः शेपाभ्यतुज्ञाफल्कस्वात् ॥ इति ॥ 



( ११५ ) 
॥ अथाभ्युदयिके संकस्पश्राद्धम् ॥ 

यद्यपि दपिवदराक्षतमिश्रा; पिडा इति सत्रे पिडपदोपादानस्यापिड कष्यु- 
दासार्थस्वेन हेतुना सैकख्पश्राद्ध कात्यायनानां न भवतीत्यभिरहितै प्राक् तथापि॥ 
समग्र यस्तु शक्तोऽतिकरप नेवेहपाेणे अपि संकरपविधिना काडे तस्य विधीयत इति 
हेमाद्रौ संवते नाशषक्तं॑परतिप्तकरपश्राद्रविधानात् ॥ अथवा दृध्यनतरं पिडदान- 
निषेधं प्रदस्य ^“ दद्धिमात्रे तथान्यत्र पिडदाननिराक्रिया ` इतिस्मृतिरत्नावरी- 
धृतवचनेन हृद्धययतरभाविनि इद्धावपि पिडदानस्य प्रतिषिद्धसात्ताद्शस्यले पिड- 

निपेधान्यथाुपपत्याऽभियुक्तेः संकरपशराद्धानुष्टानस्यैबोचित्येन स्वीकारात् ॥ अ- 
थवा।। अनध्रिको यदा विप्र उच्छिन्नाभिरथापि वा ॥ तद् इद्धिषु सर्वासु सांकसपं 

आद्भमाचरेदिति हेमाद्रौ भि्चन्मते ॥ अनसिकोच्छिन्नाग्निकतेकासु सर्वासु दिषु 
सेकर्पश्रादधस्येव विहितत्वात् ॥ अथवा ॥ पिडनिर्ैपण र्यान्नवा इर्याद्विचक्षणः॥। 
एद्धिभाद्धे महाबाहो हरधमेमवेकष्य दीति भविष्यवचने सपिडसंकसपश्रादयोः§- 
छाचारपरस्वेन विधानात्तदिह निरूप्यते ॥ तत्र हेमाद्रौ संवत्तेः पत्रे भोभ्यस्य चा- 
न्नसय स्यागः स॑करप उच्यते ॥ तत्मयुक्तो विधियस्तु यत्तेन व्यपदिश्यते ॥ ताव 
स्मत्रेण संबंधश्राद्धं सांकल्पुस्यत इति ॥ भविष्ये ॥ अम्नोकरणमयै चावाहनं 
चावनेजनम्॥ पिडश्राद्धेव पर्ुवीत पिडदीने निवतेते ॥ वपिडनिर्वापरहितं यत्र श्राद्ध 
विधीयते ॥ स्वधावाचनरोपोस्ति षिकिरस्तु न दुप्यते ॥ अक्षय्यदक्षिणास्वसितिं 
सोपनस्यै यथास्थितिरिति ॥ धमेप्रदीपे ॥ आवाहन तथा्धै वे अग्नो करणमेवच। 
अक्षय्यापोस्यविकिरं पिडहीने विवनेयेदिति ॥ तथा ॥ न चाग्नोकरणं इर्याननाधं- 
दाने कथचन ॥ न पिडकस्पनाश्राद्धे विकिरान्नं नचोर्छजेदिति स््रत्यन्तरे ॥ त्य- 
जेदावाहनं चाधेपग्नो करणमेव च ॥ पिडा विकिराक्षय्ये श्राद्धे संकरपसंश्के ॥ 
आपस्त॑वसूत्रपि ॥ संकसप्रोद्धऽर्घाबाहनाग्नोकरणपिडस्वधावाचनानि वनयेदि- 
ति ॥ पिढीनश्राद्धशद्धः संकद्पश्राद्धपर्यायः ॥ अपेत्वाविशेषात् पादार्घोष्वत्र 
निषिद्ध एवेति केचित् ॥ केचिदावाहनसादचर्यात् कचिदश्रोकरणसाहचर्याचह- 
स्तापै एव निषिद्धः पाद पेस्तु भवत्येवेत्यपरे॥ उदाहूतवाक्येषु समत्रस्यावाहनस्यनि- 
वेधो नतावाहनस्वरूपस्य तदभावे देवपिवृसवधामवि पसेगादिति दैमाद्विः॥ अन्येतु 
वाचनिफखवाहनस्यैव निषेध मन्येते ॥ नतावाहने विनियुक्तमंत्रमत्रस्य ॥ शिष्टा- 

चारोप्येवम् ॥ विकिराक्षययोदकदानयोविदहितप्रतिषिद्धत्वादिकस्पः ॥ ̀ स्भृतिरतना- 
वरयाम् ॥ आवाहनाग्नौकरणे विकिरं पात्रपूरणम् ॥ पिडहीने नं कतेव्यमेतत् छत्र 
चतुष्टयमिति॥ भ्राद्धकाशिकायां खिद वचनमन्यथा परित्वा वचनान्तरं भाद्धातरवि- 
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वथतेन व्यवस्थितमसिति ॥ तथाहि ॥ पिडहीनेपि कर्तव्यं विकिरं पात्रपूरणं । अ 
गनोकरगपै चेतयेतच्ाद्धे चतुष्टयम् ॥ बजने पिडदीनेपि सर्वैपधादिंकं भवेत्॥ इशा- 
स्त्याप्य खधा कु्यास्तिपेशग्नो जटेपिचेति॥ यत्त ॥ सकः तु यदा इयादिति वचनं 

तच्छाद्धास्तरषिषयमिति ॥ अत्र स्एृतिरत्नावटीकारः ॥ केचितिषडदीनेपि कत- 

व्यमिति पठंति तद्वनांतरविशद्रलादुपक्षणीयम् ॥ तथादि ॥ अर्ध द्सवा नमः इरया 
विडदानावनेजने ॥ आसुरं तद्वपेच्छाद्धं निरश्चेः पिवभिगेतेः ॥ तथान्यत्रापि ॥ 

करयं त॒ यदा इर्यान्नह्रयासात्रपूरणमू्॥ नावाहने नाग्नौकरणे पिडास्तत्र निवत 
वेदिति ॥ तसमार्सस्यु पिदेष्वावाहनादि चतुष्टयमनुष्टेय नान्यथेत्याहूः ॥ परयोग- 

नकारिकादयोप्येतन्मतावरबनेन भरयोगोपनिवधनं कृतवन्तः ॥ शिष्टा अप्येवपाच- 

रन्तीति ॥ अग्नोकरणनिषेधादेव पात्रालंमस्यापि निषेध एव ॥ हुतशओेषदानानेतरं 
हि तस्य विहिवस्यात् ॥ अमृतेऽरते लहोमीति मजरङिगादुतरोषस्येव परामशादतशे- 
धततस्कारोयमिति तदभाषे पात्राङेमाभाव इति निथीयत इति दरायुधमाष्यात् ॥ 
उष्णं सिष्ठमन्ने दचादिल्येनन पात्राङमोत्तरकालं परिषेषणविधाने हुतशेषव्यतिरि- 
त्त मोजनाथन्निसस्काराभावाश्चेति दिक् ॥ 

॥ अथ संकस्पश्नाद्धप्रयोगः ॥ 
यदपि नान्दीयुखाः पितरः पितामहाः प्रपितामहा मातापहाः प्रमातापहा इद- 

प्रपातापहाश्च प्रीयन्तापिति कात्यायनसूत्रम् ॥ नांदीश्ुखेभ्यः पिदरभ्यः पितामहेभ्यः 
प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यः प्रमातापहे्यो हद्धपपातापहेभ्यश्च स्वाहोचयतामितिछ- 
न्दोगसुतरे ॥ षड्भ्यः पितरभ्यस्तदनुभत्तया श्राद्वशुपक्रमेदिति छंदोगपरिशिष् का- 
व्यायनेन च पावेणद्रयारमकमेवाभ्युद पिकं श्राद्ध्रक्तं तथापि बहूनामाचाराकात्या- 
यनांदिसत्रविरुद्धेनापि पावेणत्रयेण साकरपेन विधिनाऽभ्युदयिकश्रांद्धपरयोग उ- 
च्यते॥। तज्नादावप्निमता श्यनो निणेजनांताः पचमहायज्ञाः करैव्याः॥ निरग्रिना त 

प्रंसवोत्थानपरिशिष्पृष्ठादिषिविधानाभ्यां चोक्तेन विधिना कतेव्याः ॥ अस्यासं- 
मेतु यक्गपाश्वपरिशिष्टोक्तेन स्पृत्यन्तरोक्तेनवा शाकशोक्तंन विधानेन कर्त्या ॥ 
ततो गणपतिपूजनाययायुष्यजपान्तं कये कतेग्यम्॥ तथा ॥ कृतनित्यक्रियस्य सप 
त्नीकस्य संस्फयस्य ठृतङशोपग्रहस्य स्वाचांतस्य कते; स्वासन उपवेशनम् ॥ त्री- 
स्राणायामन्डखा त्रिपात्रपभ्रणवोचारणम् ॥ ॐ रप्पीनारायणाभ्यांनपः। ॐ भ- 

` वानीक्षंकरस्यानपः । ॐ वाणीहिरण्यामास्पांनमः ॐ शचीपुरंदराभ्यानपः ॐ 
पार्पिचरणेभ्योनमः ॐ ुकदेवताभ्योनपः । ॐ इषटदेवताभ्पोनपः । ॐ श्रीगु 
हभ्योनमः । ॐ सर्वेभ्योब्राह्मणेभ्योनमः 1 ॐ श्रीगणेशाय॑नमः । ॐ सुयुखथेक- 
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दृतशचत्यादिग्कोकान्परित्वा । सङ्कशयवङघुमजङ् दक्षिणेन पाणिना ग्रहीता । ॐ 
इद पृथिव्यापित्यादि पएर्वगुणविरिषटे देशे काठ चेत्येतयुत्तता अभुकगोतोऽपुकश्मारं 
मम सुतस्य श्वो वाद्याद्नकसंस्कारं करिष्ये॥ तदंगसेन पैडपदेवताप्रतिष्ठा पावृपूजा व~ 

सोद्धाराऽयुष्यजपाभ्युदयिङश्राद्ध स्ररितवाचनानि करिष्ये । तत्राद्वुककपेणोनि- 
विघ्रफरसिदिबुद्धिकामो गणपतिपूजां करिष्ये॥ ॐ गणानांला० गमभधम् । सिदिषू- 
द्विसहित साग सायुषं सवाहनं सपरिवार गणपतिमाबाहयामि स्थापयामि ॥ ॐ 
गणानान्ध्वयास गभेषं | िद्धिञ्ुद्धिसदिताय सागाय० वाहनाय सपरिवाराय सायु- 

धाय गंणपतयेनमः आवाहनं सम्पेयामि । एवं मासनैसप० ॥ पाच सम० ॥ अध्य 
सम०॥ आचमनीय स०॥ स्नान सप०॥ स्नानाचमनीर्यं सम०॥ वच्च स०॥ वन्ना- 
चमनीयं सप०॥ यज्ञोपवीतं स०॥ यज्ञोपविताचपनीयं स० ॥ गंध स० ॥ पुष्पाणि 
स० ॥ धूपस° ॥ दीप॑स० ॥ नेवेधंस० ॥ नेवेध्ाचमनीयंस० ॥ तावृरंस० ॥ न- 
परस्कारान्प० ॥ प्रदक्षिणस° ॥ नीराजनस° ॥ पुष्पानरीनस० ॥ दक्षिर्णांप्त° ॥ 
गणानास्वेतिपत्रवाक्ययोः प्रत्युपचारमाहत्तिः ॥ अधपात्रे गंघपुष्पदूवाक्षतान्फटच- 
परक्षिप्य पत्रं गरहीखा । गणानांखा० । ॐ रक्षरक्षगणाध्यकप्त° फर्दोस्तु सदा मम ॥ 
सिद्विषुद्धिसहिताय सांगाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय गणपतये नमः फछाधै 
समर्पयामि ॥ ततःपरार्थना ॥ विच्रेन्वराय वरदाय० सवेकार्येषु सवेदेति संपराथ्ये ॥ 
पयाचरिते गणपतिपूजनषिधो यक्नपूने यथातिरिक्तं तत्परिपूणमस्तिति विपरान्मतिषश्नः 
अम्तु परिपूणमिति प्रतिपरश्चः॥ अनेन गणपतिपूजनेनाुककपणो निविघ्रफरसिद्धि- 
रस्तु । इ््युक्तेऽस्तु निर्विघ्रफटसिद्धिरिति भरतिवचनं ॥ ॥ इति गणपतिपूजा ॥ 

‹८अथ मेदपा् स्तभरोपणम् ›'॥ तयथा ॥ ॐ देवस्यतेखधिपादत्ते॥ ॐ इद- 

महेरक्षसापिस्यवटं परिङिखति।। ॐ भावोरिखस्खनितेति खनति॥ ॐ सिति परिषि- 

चंतीति तसिमिन्नवये अप आ्षिचति। ॐ यवोसीति यवानावपति। दभेसिद्धाथंस्त्. 

ष्णीमाचपति॥ ॐ कांडात्कांडादिति दूषा ॐ दृधिक्राव्ण इति दधि॥। ॐ याःफएलि- 
जीरिति फड॥ ॐ हिरण्यगभे इति दिरण्यम्।॥ ॐ उच्छयस्व वनस्पत सत पंन्ेण रक्त- 

ूतरबद्धमदनफङ समन्वितं स्तंमोत्यापनम् ॥ ॐ उध्वेडुण इत्ये रोपणम् । ॐ स्थि- 

रोभवेति समैततो मृन्पूरणेन स्थिरीकरणं । तस्मिन्प्त॑मे ॐ मनोजूतिरिति प्रतिष्ठा । म॑- 
दपदेवताः सुप्रतिष्ठिता भव॑सिति प्रतिष्ठा ॥ ॐ पंडपदेवताभ्यो नम इति तस्मिन्स्तमे 

पोरशभिः पैचभिोपवचारैरभ्ययेनम् ॥ मंडपदेवताप्रीत्यथ यथाकति ब्राह्मणान्भो- 
जयिष्ये इति सैकस्यः॥ पयाचसिते पंडपदेवताप्रतिषठानिधो यक्षयूने यथातिरिक्तं तस- 
रिपूणैमरत्िति भश्च; ॥ अस्िवति प्रतिपश्नः।। इति पंडपदेवता प्रतिष्ठा ॥ 
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 अथाप्ततपुनेषुमामग्तंस्यघुदकसंस्थैवा मादस्थापनम् ॥ तथा ॥ ॐ भूदधवःस्वः 

गणपतिपरावाहयामि॥ ॐ भूयवःस्वः गोरिमाबाहयामि स्थापयामि॥ एवं सर्त्र॥ प्मा- 
मा०॥शचीपा० ॥ मेषामा०॥ सावि्रीमा०॥ विजयामा०॥ जयापा० ॥ देवसेनापा° 
स्वधामा० ॥ स्वाहामा० ॥ ध्रतिमा० ॥ पृष्िा० तुष्टा ॥ आलनःुटदेष- 
तामा० ॥ परातामदहङृदेवतामा° ॥ १६ ॥ माृमाण्डसते ॐ भूवःखः ात्भा- 
ण्डमावाहयामि स्थापयामीति ॥ ॐ पनोजृतिरिति प्रतिष्ठा ॥ गोर्याया इकदेवतान्ता- 
मातरो गणपतिसदिताः सुमतिष्टिता भषेलिति भविष्ठा ॥ मादभांडसत्वे गणपति. 

= माठभांडसदहिता इति भयोगः ॥ ॐ गोर्यादिभ्यः इढ्दैवताभ्यो मातृभ्यो गणप 
तिसदिताभ्यो नप इत्यचेनमू ॥ माठ्भांडसत्वे गणपतिमादभांडसहिताभ्यो नम 
इति पयोगे विरेषः॥ मयाचरिते गणाधिपमातृपूजाविधौ यकरयुन यथातिरिकतं तत्प- 
रिषूणेपरिखिसयुक्ते असिति प्रतिवचनम् ॥ इति मादृपूजा ॥ 

“अथ वसोदधराः'" ॐ वसोः प्थित्रमसि शतथांरमित्यादिना शतधारेण सुष्येति 
मत्रेण धृतेन पंचसप् वा षसोदधाराः कर्वव्याः॥ ॐ कामपुक्त इत्येतावता पत्रेणोध्वैभा- 
गेनेकीकरणम्॥ ईङ्मादिना यथाचारं बिदुकरणेनाटंकरणम्॥ ॐ मनोजुतिरिति भ- 
तिष्ठा वसो्धारादेवताः घुमतिष्ठिता मवन्तितिभतिष्ठा ॥ ॐ श्री$कष्ीरतिमेषाखाहा 
मह सरस्वतीभ्यो नम इति युगपद्ैनम्।) अथवा ॥ रसोद्धारादेवताभ्यो नम इत्य. 
चेनम्।। ॐ यदंगस्ेन भो देवाः पूजिता विधिपरागेतः। कुवेन्तु कायेमखिद निर्वि- 
रेन करतुदधबमिति पाथना ॥ मयाचरिते वसोद्धारादेवतापूजाविधौ यत्रयूनं यथा- 
तिरिषतं तत्परिपूणेमर्तिति प्रभः ॥ अस्तु परिपूणीमिति भतिमश्चः॥ ॐ आयुष्य 
बचेस्यमितितिणापृचां जप; ॥ ॥ अथाभ्युदयिकम् ॥ ब्राह्णवदासनेषु कोशचट- 
निवेशनम् ॥ ततो निपे्णम् ॥ तयथा ॥ ॐ दरैवेकषणः क्रियताम् ॥ ॐ तथा प्रा- 
्ुतां भवन्तो ॥ प्ामवाव ॥ अघरुकगोजाणां नादीधुलीनां माठपितामहीभपिता- 
महीनां अघुवयुकगीदेवीनां कतेम्याुककर्मागाभ्युदयिकशराद्ध क्षणः क्रियताम् ॥ ॐ तथा ॥ भाप्तुतां मवेतो भासवाव ॥ अगुकगोत्राणां नांदी्चलानां पितपितामह- 
मपितामहानामठुकायकरमेणां कतैव्यघ्ुककरमोगाभ्युदयिकश्रद्धे क्षणः क्रिय 
तापरिर्यादि ॥ अश्ुकगोत्राणां नान्दीभुखानां मतापदहममातापहरद्ध्रपातापहाना- 

= मथुकाुकशमेणां सपत्नीफानां कतेव्याुककर्मागाभ्युदयिकशादध क्षणः करियता- 
मित्यादि ॥ ॐ सत्यवमुिग्वेदेवाः इदंवः पात्र पादुपक्षाठनं एषवो मषः ॥ इमा- नि वः पप्पानि॥ ॐ स्यवदु वि्येदेवाः एषवोर्षैः ॥ अघुकगोत्रे नादीुली मातः 
अगुकीदेवी ॥ अषुकगोते नादीषली पितामही अदुकदेवी । अघुकगोतरे नांदीधरखी 
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प्रपितापही अष्घकीदेशी । इदे वः पाच पादपक्षाछने | एषत्रो गेधः । इमाति वः पु- 
ष्पाणि ॥ अघयुकगोत्रे नांरीश्चखी मातः अग्ुरीरेवि । अद्ुकगोत्रे नांदीयखी पिता- 
महि अ्युकी देवि । असुकगोत्रे नांदीञ्चखी पपितामहि अघकदेवि । एषवोधरः। अ. 
युकगोतर नांदीयुखपितः अघुकशमेन् । अुकगोत्र नांदीमुख पितामह अघुकशमेन् | 
अयुकगोन्न नांदीगुख प्रपितापहाञकशमन् । इदं वः पायं पादभक्षारनम् । एषवो 
गेधः । इमानि वः पृष्पाणि । अयुकगोत्र नांदीमुख पितः अथ्रुकहमन्। अयुकगोत्र 
नादीयुख पितामहायकरामन । अयुकगोजनांदीग्ुखप्रपितामहायुकश्चमेन् । एषवोऽधः॥ 
अगयुकगोज मातामहायकशमेन् । अभुकगोत्र परमातामहायकरशमेन । अयुकगोत्र्ृद 
पमातामहायुकदमेन् सपत्नीक इदं वः पायं पादपक्षाङने। एषवो गंधः॥ इमानि पु 
ष्पाणि । अयुकगोत्र नांदीमुख मातामहाषकरमैन् । अग्ुकगोत्र पपातापहा्ुकश- 
मेन् । अञ्घकगोत्र नांदीश्ख टद्ममातामहाकशमेन् सपत्नीक पएषवोऽपः॥ व्रीश्ा- 
णानायम्य सप्रणवन्याहूतिपूर्विकायाःसाकित्याक्चिजपः ॥ ॐ देवताभ्यथेति तिर्ष- 
द्वानटिना जपः॥ ॐ पुंडरीकाक्षाय नम इति पुंडरीकाक्षं स्पृत्वा । स्वदक्षिणमागे 
कमपात्रपूरणम् । तत्रं दुर्बादधियवगंघपुष्पङ्शपकषेपः ।। ॐ यदेवा देवहेडनमिति ञय- 
चेन तदुदकाभिरमत्रणमर् ॥ -जाभ्बुदयिकशाद्धोपहार श्चचयो भर्व॑तिति सङ्के कमे- 
पाजजङ्रपकरणगरोक्षणम् । इशङ्कसुमयबनछान्यादाय देशकालो संकीस्थ । अघ्रुक- 
गोजा; नादीयुख्यः मात्पितापदी प्रपितामहः अथुक्यञुकि देव्यः अयुकगोत्रा; 
नांदीयुखः पितुपितापहमपितामहा; अघुकाञकशर्माणः अघुकभोत्राः मातामहपमा- 
तामह हृद्धममातामहाः अगुकाञुकश्चपांणः सपत्नीकाः एतालुदिश्य करिष्यमाणापुक 
कर्मोगतया सत्यवसुविश्वदेवपूवकं सांकरपेन विधिनःऽभ्युदयिक श्राद्धं युष्पदलुज्गया 
करिष्य इति प्रश्नः ॥ ॐ कुरुष्वेति प्रतिप्रश्चः॥.ॐ सत्यवस्रू विभ्वेदेवाः इदः आ- 
सनम् ॥ अयुकगोत्रे नादीञ्चुखी मातः अग्रुकदे वि । अयुकगोत्रे नांदीञ्ुखि पिनापरहि 
अञुकदेवि । अञुकगोत्रे नांदियुखि परपितापदि अयुकदेवि 1 इदवः आसनम् ॥ अ. 
एकगोत्र नांदीगुखपितिः अञ्चुकशमेन । अयुकगोत्र नांदीश्चख पितामह अ्रकशमैन् । 
अञ्चुकगोत्र नांदीमुख भरपितापह अष्टुकश्चमैन । इदवः आसनम् ॥ एवं मातामहानां 
सपत्नीकानामासनदाने ॥ ततो गेप्रादिदानम् ॥. ॐ सर्यवसुविन्वेदेवाः यथधादत्ते 

` गंधा्चेने वः स्वाहा नमः. अञुकमोत्रे नांदिष्ठुखिमातः अथ्चुकदैषि । अञ्चकगोतर 
नादीश्चखि -पितापरहि अञ्ुकदेवि ॥ अघयुकगोत्रे नांदी्ुखि प्रपितामह अ्ुकदेषि 
यथादृत्त गधाचचनं यथाविभागं वः स्वाहा नमः अघ्रुकगोज् नांदीधुखपितः अयक- 
शमेन् । अथुकगोत्र नादीभरुखपितामहापुकशमेन् 1 अघुकेगोत्र नादीयुख प्रपितापदा- 
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यकरामेन । यथादत्तं गषाधचैनं वः स्वाहा नमः। एवं मातामहानां सपतनीकानाम्॥ 
इदं बो ऽयोतिः सुभ्योतिरिरयुत्तवा । आभ्युदयिकश्राद्ांगभूतर वपितयत्राह्मणाचैन- 
विधो यज्यूनं यथातिरिक्तं तत्सव परिपूणमरितवति प्रन्नः ॥ अस्तु परिपूशमिति- 
भरतिप्रश्नः ॥ द्विराचमनं ॥ अथान्नसंकटपः ॥ ॐ सत्यवसूविष्वेदेवाः युग्मतराह्मण- 
ठ्िपये्तं दास्यमानं सोपस्करमन्नम्तरूपेण वः स्वाहा नमः अघुकगोत्रे नांदि- 
एखिमातः अञचुकदेवि । अघुकगोत्रे नादिषखि पितामहि अधुक्रिदैवि । अद्ुकगोत्र 
नादिथुखि प्रपितामहि अञुकदेवि । युमत्राह्मणतृश्धिपयैन्ते दास्यमान सोपर्कर. 
मन्नपमृतरूपेण यथाविभागं वः स्वाहा नमः ॥ अभ्ुकगोज नांदीगुखपितः अघुक्च- 
मन् । अगयुकगोत्र नांदीमुख पितामदाष्चकशमन् । अद्चुकगोश्र नांदीश्चख भरपितामहा- 
यकशमेन्। युग्मब्रःहणतुप्निपयेन्तं दास्यमान सोपस्करमन्नममृतरूपेण यथाविभागं व; 
स्वाहा नमः ॥ एवं मातामहानां सपतनीकानाम् ॥ ॐ नांदीघ्रुखाः पितर; भीय- 
न्तामिति वरूहीति पत्रेण मात्रादिवगेसे्पि स्ैबिभहस्तेष्वकतत्रेण क्षीरयवनका- 
नां दानम्॥ इदं अक्षय्योदकदानं वैकस्पिकम् ।॥ ॐ वि्वेदेवाः भीयन्तापिति बते 

ति प्न्नः॥ ॐ विम्वेदेवाः भरीयतामिति मतिप्रभनः ॥ कृतस्य सांकस्पेन विधिनाऽ 
भ्युदयिकश्ाद्धस्य विधो यश्यूने यथातिरिक्तं तद्विष्णोः भाद्दुत्राह्मणवचनाचचत- 
स्परिपूणमरिखति प्रश्नः॥ अस्तिति प्रतिपरभ्नः ॥ ॐ षाजेव्वाजेवतेत्यादिना देषया- 

 नैरित्येतेन मैत्रेण पितृपूजनम् ॥ आचमनम् ॥ एवमाभ्युद्यिकशराद्धं विषाय 
पत्रविवाहे पूजितपातुधननिषो मांगरयतिलककरणमि्युक्तम् ॥ इंडमादिना वरस्य 

= मांगस्यतिरकं द्त्वा इुख्देवता हद्धादिमान्यजनप्रणतितेन कारयित्वा वरदक्षिण- 
हस्ते मदनफटसमन्वितरक्तसुत्रारमकं कंकण ॐ यदाबध्रन्निति पत्रेण बधीयात् ॥ 

` कन्याविवाहे तस्या दक्षिणहस्त एव वर्यपरिषानानतरं कंकणं बध्नीयादिस्यविच्छि- 
कञः परंपरयातः विष्टाचारः॥ | | 

॥ अथ दतिनिणयः ॥ 
पदेयस्यान्नादेश्परोक्षत्वे इदमन्नमिति प्रयोगः ॥ परोक्षसे दास्यमानपिति ॥ 

अन्नासं पे आममिति ॥ तचतुगोणं त्रिगुणं द्विगुणं सपं वा ॥ आमासमवे हिरण्य- 
मिति वा ॥ दिरण्यासंभवे मोजनपर्याकषान्ननिष्कयद्रग्यमिति वा ॥ परदेयप्यान्नस्य 
परोक्षत्वे आमस्य हिरण्यस्य भोजनपय्ान्ननिष्कयस्यच भदरेयन्वे पात्राढभांऽग- 
हावगाहनापोश्नानदानययाधले जुषध्वमिति प्रभाऽत्सुजपपुनरपोशानदानानाम- 
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, भावः ॥ इतिहपिर्मिंणशयः। विपाछामे कुशबय्वः ॥ तदुक्तम् ॥ अभावे ब्राह्मणस्ये- 
व कोशः कार्यो वदुः परियेति।। अस्मिन् पक्षे निप॑त्रणादयो धर्माः सर्वेपि छुशवटावेव- 
बराह्मणश्नब्दव्यवहारातकार्याः ॥ यथा कुंडपःय्यिदोत्रेऽश्िदोत्रधर्माः तथा च सथुद्रकर- 
धूतमविष्यद्चनम् ॥ ब्राह्मणानापसंपत्तो क्त्वा दभेमयान्धिनानिति ॥ मोडनिब- 
घे तु।। तदभावे ङुरमये स्थापयित्वा निपेत्रयेत् इति इुशवरोव।चनिकं नि्त्रणयुक्तम्॥। 
विपराभावे त्रिः सकृद्वा गायत्री मधुमती मधुम्॑रस्य जपाभाव इात दोटूमिधवपद्रतो विपि 
भ्यो नियमश्रावणम् ॥ स्वागतप्रश्षः ॥ आराद्धदेशे विभरोपवेश्ञनम् ॥ पाकपरोक्षणम् ॥ 
आवाहनम् ॥ अदानम् ॥ न्युभ्जपात्रनिधानम् ॥ अभ्नोकरणम् ॥ हुतशेषदानम् ॥ 
पाजाङंमः॥ अगुष्ावगाहनम् ॥ यवविकिरणम् ॥ आपोक्नाना्थांदकदानम् ॥ यथा- 
सुख जषध्वमिति प्रश्रः ॥ अश्नरुजपः ॥ विकिरदान ॥ उषगरदीतशत्यागान्यङ्क- 
शोपग्रह ॥ आचय ॥ सङ्कत्पद्दपोदानं ॥ गायत्री पुपतीः पधुमंतरनपः ॥ तप्त- 

 प्रश्षः ॥ शेषान्नाभ्यनुन्ञाप्राथनम् ॥ टेखाकरणाद्युजेपित्यपोनिषेकातं पिडदानम् ॥ 
 किमिषुदकादिद्ानम् ॥ बाश्षिषां प्रतिग्रहणम् ॥ स्वधावाचनीयङ्कशास्तरणस्वधावा- 
चनप्रश्न स्वधावाचानोजपित्यपो निषेकाः॥ उत्तानपाज्रकरणम्। दक्षिणादानं ॥ बि- 
पराुगमनतिव्येतानि संकल्यश्रद्धे विपान्नयोः परोक्षस्वेन कतेव्यानि ॥ अपरोक्षत्व 
तु पिपेभ्यो नियमश्रावणे स्वागतथश्न ्राद्धदेयो विप्रोपवेश्नपाकपोक्षणापोश्ाना्थो- 
दकद्ान यथासुखं ज॒षध्वमिति प्रभाश्चस्॒जपैकर्पिकविकिरदानपक्षे उपगरहीतङ्घ- 
शत्यागान्यङ्कशोपग्रहं द्िराचपनं सह्रस्सङृदपोशानं त्रिः सह्द्रा गायत्री जपमधुरमत्रनप- 
तुप्रमश्नरोषान्नाभ्यनुज्ञाप्राथना विमेषूदकादिदानारिषां प्रतिग्रहणं देक्षिणादानररिपानु- 
गमनानि संकद्य्राद्धेपि कतेव्पानि।इतिश्रीमद् द्विवेदी उद्वास्जदविदौ अनंतदेवङृते 
रद्रकटपटुमे सवेकपसाधारणांगपरिच्छेदे घाकरस्पेनविधिना आभ्युद यिकघ्राद्रभयोगः॥ 

॥ अयाशछायनानामाभ्युदयिकश्चाद्धद वतानिणयः ॥ 
अथाशरछायनण्हयपरिरिष्टावनुसारेण स्पृतिकोस्तमडृतनिर्णीताभ्युदयिकश्रा- 

द्रदेषतानिणेयः ॥ तत्र॒ तावस्सुतसंस्कारागभूतद्धिश्राद्धेऽजीवतिवतपातुपातापः 
पिदास्वपित्रा्यदेशष्यकं पावेणत्रये ङयात् । पातर्येव जीवर्यां तत्पावणरोषः । माता- 
मह एव जीवति तत्पवेणलोपः । तदा पवेणद्रयेनेवाभ्युदयिक्राद्रसिद्धिः । पात्- 
मातामहजीवने पित्पार्थणेनेव तत्सिद्धिः । अजीवतपतप्रपितामहो जीवसिपतापहः 
पितापित॒पितामहससिपतवु दिश्य पितृपाबेणं क्यात् । नांदीयुखपितः नांदीष्खपित 
पितामह नादीश्चखपितु; भपितापह इदंवः पाद्यमिति प्रयोगः एवं पितामह पपिताप्र- 
हयोजीवने पितरं पितामहस्य पितामहभपितामहो चोदिश्य तत्पावेणे इरया । पि- 

९४ 
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= तापहपात्रजीवने पितूपितामहततियतामहानुदिहय पित॒पाधैण कुर्यात् । नांदीगुखपितः 

नान्दीश्चख पितामह नादीषखपितिः परपितापह इदंवः इति पयोगः एवं नांदीुखपितः 
नादीञ्चखपितामहस्य पितामह नांदीयुखपितापदस्य प्रपितापह दव इति । अजीव- 
न्मातुकस्य पितामह्या एव जीवने नादीष्ुखीमातः नांदी्खीपितुः पितामही नांदी- 
एखीपितुः भपितामही इदंव इति मातुपावेणे प्रयोगः ॥ भपितामह्या एव जीवने तु 
नादीयुखीभरातः नादीध्खीपितापदी नादीशुखीपितुः भरपितामही ईद॑ब इति॥ पिता-. 
महौ भपितामद्योजीवने तु नांदीष्ुखीमातः नांदीयुखी पितापहस्य पितापही नादी. 
खी पितामहस्य भरपितामही इदंव इति ॥ इदंच पितामही भपितामही सपल्योैत- 
योदेवतात्वसंभवे ताभ्यां सहेव पावैणं कायम् ।॥ एवं मातापहपाप्रेणे सख्यपाता- 
पष्यादिषु जीवतीषु तत्सपत्नीभिः सपतनीकखगुणोपपत्तिनतु सपत्नपात्रापाप्ेणनि- 
षाः ॥ परिरिषटविरोधात् ॥ एवमजीवममातामहस्य प्रमातामहजीषने नांदीशखमाता- 
मह नादीभुखमातामहस्य पितामह नांदीग्ुखमातापदस्य प्रपितापह हदं घ इति प्रयोगः 
टद्धभपातापहजीषने तु नादीश्चखपातामह नांदीयुखपरमातापह नांरी्खमा- 
तामस्य भपितामह इदं व इति तयोरुभयोजीवने तु नांदीयुखमातापह् नांदीयुख- 
मातामहस्य पितामह नादीयुखमातामहस्य मपितामह इदं ब इति। अथ जीवदितकोऽ- 
जीवन्मातूमा तामह पितामातृमातामहपावेणद्रयमेव सुततस्कारारंमे क्यात् । केचित्त 

` सुतसंस्कारगदद्धिश्राद्धेपि जीषदिपतेको मृतमातमातापहपिता एभ्य एव पिता 
दद्यादिति वाक्यवरेन पितुः परषैणं बहृष्रचपरिशिष्वछेन च स्वपाव्रादिषा- 
बेणं सयुश्येन ङु्यादित्याहुः । तन्न । तस्पाज्लीवतिता सुतस॑स्कारेषु मातर. 
पातामहयोः इुयाततस्यां जीवस्या मातामदस्येव कुर्यादिति वहू्टचपरिशिष्टविरोधात् ॥ 
मातयेपि जीवस्या मातामहपार्मणमेव कुर्यात् । मातामह एव जीवति माद्पार्पणमेष 
देवहितं. क्यात् ॥ -मावरभाद्धे त॒ युः स्यात् अदैवं परादयुखः पृथगिति शरादरेमा- 
शुद्ाहतवचनेन पूर्वाह्वादि कारमेदेन पावेणत्रयानुष्ठानपक्षे पा्ेणातरासाहित्येन क्रि- 
यमाणे प्रादृश्राद्ध इवोक्तविधमातृश्राद्धेऽपि तादशप्रैवखबोधनात् ॥ त्रिष्वपि जीव- 
त्सु पितुर्मात्रादिनुदिहय पावेणत्रेयं ढुर्यात् ॥ वाधकपरिरिष्टाप्रहत्तो विष्णुस्म्रतेभिः 
शेकं प्रत्तः ॥ एवं स्वस्य द्वितीयादि विवाहांगखेनाभ्युदयिश कुषेन नीवतिपतकः 
स्वमाजादीनुदिकषय पावेणत्रये र्यात् ॥ मातरि जीवति तसर्बणोपः ॥ पातापहे 
जीवति तत्पावेणरोपः ॥ जीवतिपितकस्तु गृतमाद्मातामहोपि स्वपितुरमात्रादीवुद्िश्य 

 पार्वणत्रय इयात् । नांदीञ्खि पितुर्पातः नांदीश्चखि पितुः पितापि नांदीश्खि 
पितुः प्रपितामह इति पात्रपार्वणे प्रयोगः ॥. एवं. पित्पातापरहपार्थणे पयोगः ॥ 
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एवपितृमातापरहपवेणयोरपि भरयोगो बोध्यः॥ जीवतित्पितामहस्तु पितापषहस्य म्रा 
दीन् पित्रादीन् पातापदादीश्ोदिश्याभ्युदयिक इु्यात्तरोक्तवाक्येषु पितुरित्यस्य- 
स्थाने पितापस्य निर्देशः । थाणां जीवने तु पितृपावेणलोपः । सुततस्कार इव 
स्वीयमात्रादयुदेशयकपवेणद्येनेवाभ्युदयिकश्राद्रसिद्धिः ॥ नित्यवन्नांदीमुख श्राद- 
विधिनेव छोपन्ाक्चसहकृतैन तस्मापणादिति स्पृतिकोस्तुमे ॥ एवं प्रथमविवाहैपि 
कत्रैतराभावे पारिजातकोक्तरीत्या वर एवाभ्युदयिकं श्राद्ध ङुवेनजीवतिपवृकः 
स्वपित्रादीन् उदिद्य जीवतितृकादिस्तु पितुः पितामदादे्वा पितरादीनुषिशष्य पा- 
वैणवं क्यात् । तत्र(जीवदिपतरकस्य न स्वस्येति संबंधङीतेनम् ॥ ससबंधिकल- 
महिम्नेव पित्रादिषु विरोषसिध्येः ॥ अदृष्टाथवत्कीत्तनस्य नांदीश्राध्ये निषेधात् ॥ 
अत एव परकीयपित्राधदेद्यकटद्धिश्राद्धविशेषलामायथस्य पितुरित्यादेः सबधकी- 
तेनस्य न निषेधः ॥ यदा तु पिवृष्यमात॒खादिः कञ्याविवारं कमारस्योपनयनघरुष- 
नीतस्य प्रथपविवाहं वा दुर्यात्तदा संस्कायंस्याजीवत्िितृकतये तसिित्रादीनुषिश्य पा- 
वेणत्रयं कुर्यात् । सोदरण्येष्ट्रातुः पयोगे न विशेषः ॥ तदीयपित्रादीनां संस्का- 
येपित्रादिभिरमेदात् | सापत्नव्येष्स्तु मातृपावरेणे नांदीधुखी संस्काथस्य पातः 
पितामही भपितापदीति भयोगं कुर्यात् ॥ एवं संस्कायस्य मातापहणमातापदद्गभ- 
मातामहश्च सपत्नीका ज्ञेयाः ॥ पिवृव्यादयस्तु सवेपावेणेषु सस्कायेस्येति सवि- 
शेषणपरयोगं क्यात् ॥ सस्कयिस्थ जीववितृकत्वे संस्कायेपितुः पित्रादीयुदिश्य 
पावेणत्रथ इु्यात्॥ तस्य सेस्कायस्य पितुजीचस्ितरकसे तदीयमात्रादीन्मातामहादी 
दिश्य पावेणजरय इयात् ॥ पाजादिजीषने निपित्तो विशेषः पुवेवद्रोध्यः ॥ भु- 
ख्यस्य यथा भराप्रकाय सुख्यक्रतणां परतोचित्यात् ॥ एवमातमीडप्यसवगेन पर- 
कीयान्तु कन्यकाम् । धर्पेण विधिना दातुः समगोत्रेपियुल्यत इतिस्कांद्बचनात् ॥ 
अनाथां कन्यकां दता सद्शे वाधिके वरे । द्विगुणं फर्पाप्नोति कन्यादाने यदी- 
रितिपिति वचनाद्रा केनापि हेतुना कन्यां दाकुमश्क्वता दानाधिकारिणातं क- 
न्यादाने कुविति प्राथेनाद्रा यः परकीयां कन्यां दातुमिच्छति सोपि सकायेकन्या 
याः पित्रादीनुरिह्य तस्याः जीविपठ्कले तदीयपात्राद्यदेश्यकपावेणादु्ठाने य- 
थात्तमव कुर्यात् ॥ दत्तककन्यायास्तु विवाहं ङवन् प्रतिहता स्वपिज्रादीयुदिश्यैव 
पितृवन्ादीश्राद्ध र्यात् ॥ दत्तककन्याया असेमवकंका च निराकृता दत्तकनिणेये 
स्पृतिकोस्तुमे ॥ दत्तकपु्रस्तु यदि छग्धवीजिरिकथस्तदोभो पितरो पितामहो परि 
ताहो चोदिरथ इयात् । एवं मातूपावेणे पातापहपविणे च वोध्यम् ॥ यदि तु 
पीजिरिकथप्रदणेऽधिङ यतस मवत् । गोत्ररिक्थे नन पितुने भरजेर्दा प, सुत इति 



( १२४ ) 
शाघ्वादशग्यतद्विक्थस्तदा पतिगहीतङुरसंबद्धपित्राद्देश्यकमेव कुर्यात् ॥ विदद 
रिथहारौ च पूर्वाभावे परः; पर इति विढदानखिथग्ररणसाहचरयस्योरसगिकत्वात्॥ 
एवं चानेकसंस्कायेविषयनेकसरकाराणां सहानुष्रानं यत्र न निषिद्ध ॒तदगभूता- 
भ्युद यिकश्रादवदेवतानाममेदश्च ॥ ठन्न गणश्च! क्रियमाणानामेकस्यान्पात् पूजनम् ॥ 
ठद्धिभाद्धं च तत्रं स्याद्धोपस्तु स्याष्पृथक् पृथक् । इति स्पृत्यथेसारवचनायुष्ठान 

बोध्यम् ॥ ।॥इति श्रीपद्द्विचद्ववासजानतदेवविरविते सुद्रकस्पट्रमे सवंसाधा- 
रणागपरिच्टेदे आभ्युदयिकराद्धे देवतानिणयः ॥ 

॥ अथ स्वस्तिवाचनप्रयोगः॥ 
तत्र तन्निमित्तानि विधानरस्नमाहायाम् ॥ पूण्येहनि तु संमाप्ने विवाहे षोरके 

तथा ॥ व्रतव॑ये च यज्ञादौ तथा च यत्कर्मणि ॥ १ ॥ गरहारंभे धनपराप्नो तीर्था 
भिगमने तया ॥ नवग्रहमखे शांतावदुयुतेषु तथेव च ॥२॥ गृहपवेशने चेव ग्रप- 
स्याभिनिषेश्षने ॥ गजव॑पे तुरगाणां दापरादीनां च संग्रहे ॥ ३ ॥ अन्यस्मिन् चेव 
स्ैस्मिन् शुभे कपमेणि चोदिते ॥ वाचनीया द्विजाः सर्वे वेदशाद्घपराथणाः। ४ ॥ 
इति ॥ व्यासोपि ॥ सैपूञ्य गवमालयवर्ाह्मणान्स्वस्ति वाचयेत् ॥ धमैकमेणि 
मांगस्ये संग्रापादभूतदश्चैने ॥ इति ॥ गर्भाधानादि संस्करेषिष्टापूतेक्रतुष्वपि॥ दद्ध 
श्राद्ध भुरा कायं कर्मादौ स्रस्तिवाचनम् ॥ इति निणेयसिधो ` तरिकांडमंडनोक्तेः 
एवं मातपूजापृषकं आभ्युदयिक श्राद्धं ठा प्रधानकर्मादो स्वस्तिवाचनं कायेम् ॥ 
अत एव हेपद्रौ दानख॑डे दद्वि्राद्धयुपन्यस्य पुण्याहवाचनप्रुपन्यस्तम् ॥ धान्य. 
वेतदाने तु दानदिवसापूर्वेयः पवां इतस्तानादिनिस्यक्रियो यजमानः अशुक 

पवेतद्{निपहं श्वः करिष्य इति कृतसंकसपो इद्धिश्राद्वपाभ्युदयिर विधाय पूववत् 
पुण्याहवाचन इर्यादिति स्प्मेवोक्तम्॥ मदनरस दानसंडप्येवम् ॥ तज तावत् क 
छक्षस्थापनप्रकारमाह शद्रपद्धतिहृखरद्चरामः ॥ करशस्थापनं काय कपटेष्टदरेमरे॥ 
उदवुंमं समानीय सगरकंमवदचितम् ॥ भूपि भूरसि संपमाथ्याजित्रचेप्यवुने न्यसेत् ॥ 
पहीचयोर्वारिणापूय याः ओषधीः क्षिपोषधीः दिरण्यगभक् द्रव्यपन्वस्थेयेतिपट्ट- 
वान् ॥ पूर्गादवीत्यचा पुणे धान्ये षान्यमसीति च। याः फिनीः फर तस्िन्नु- 
परिषटान्निधापयेत् ॥ सुजातो ज्योतिषा बाप युऽ्मेन परिवेष्टयेत् ॥ पंच रत्नानि 
पध्येऽस्येव्पसिजयता ऋचा ॥ एषं कङरमापूर्थति ॥ हारीतीपि ॥ गोमयेनोपलि- 
पयोर्वी रेगवद्धियाचयेत् ॥ प्रस्थधान्योपरि स्थाप्य पूणं हि कलकञदेयम्। दक्षिणे चो 
तरे चैव उत्तरे तु निधापयेत् ॥ पात्रपक्षतपृण तु फटपृष्प्षमन्वितमिति ॥ अतर 
धान्यशद्धेन ( वपिष्ठः । सस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुषं धान्यञरुच्यते ॥ आप वितुषमि- 
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तयक्तं खिन्नपन्नधरदाहतप् ॥ संतुषद्रव्यमभिधीयते ॥ तेन तस्येव विधानम् ॥ क- 
थिन्त धान्यमसि धिुदहि देवानिति तेडटेष्वपि धान्यशद्धपयोगत्तेषां विधाने इत्याह 
तदयुक्तम् ॥ रक्षणायां मानाभावात् । धान्यमसि धिनुहि देवानिस्यत्र सस्ति ख- 

क्षणाया पानमित्युहविचारावसरे दरितं नवमे । उत्तरे तु निधापयेदिति वचनादुत्तर- 
करश्च एव पृणपात्र विधाय तत्र वरुणपूजां इर्यादिति ॥ परश्युरामेण तु एकस्येव 
कटकशस्य स्थापनथुक्तम् ॥ एतदनुसारी शिष्टाचारोपि । कशद्रयस्थापन तु दाक्षि 
णात्या एवाचरंति । कङश्चक्षणं तु दानरेमाद्रो विष्णुधे । दमे वा राजतं वापि 
ताच्रं मृन्मयं तु वा ॥ अकारमव्रणं चैव सवेरक्षणसयुतम् ॥ पंचाशं गुख्वेपुस्य- 
त्से षोडश्षांगुरम् ॥ दादशांगुखकं मूकं युखमषटायरेस्मृतमिति। पच च आश्व 

चश्च । आक्षा दिश्ना दश्च ॥ मध्यदेशे तिसङ्पानेन प॑ंचदश्ांश्ुख इत्यथेः। अथवा । 
बाद्यप्रदेशे बखयाकूतिना सत्रेण .मीयपानो मध्यस्थाने पैचदज्ञा गुर इत्यथः ॥ कलां 
कलां ग्रहीता वे देवानां विश्वकपेणा। निमितोयं सुरेयस्मात्ङशस्तेन उस्यत इति। 
हारितः॥ प्रेण वेष्टितं कुभपपां पृश सुभूषितम् ॥ गरत्ताम्रादिमयं भूमो रत्नगम सम- 
चितम् ॥ सिततंइङपुणन पत्रेण पिहिताननमिति । तेनात्र ॒सिततंडलग्रहणात्तरेव 
पाजपूरणम् ॥ अन्यत्र शान्त्यादो तु “ इवर्ण राजतं वापि ताज भृन्मयमेव वा ॥ 
व्रीह्यादिषु त्वादध्या्छुभोपरि पिधानकमिति '” संग्रह्वचनाद्रीध्ादिभिः परिपूणे 
पिति निष्कषैः। तथा । तीर्थोदकेन चापू कलश तु विचक्षणः॥ गजाश्वरथवारमीक- 
सगमाहदगोडछात् ॥ मृदमानीय कमिन्द्र सर्वोषधिसमन्वितमिति ॥ करो किपेदि- 
ति शेषः॥ यद्रा ॥ अश्वस्थानाद्रनस्थानाद्ररमीकात् संगमात् हदत् ॥ राजद्वारा 
गोष्ठाच्च मृदमानीय निरक्षिपेदिति ॥ अपराके टद्धवशिष्ठः ॥ वाडा च शेखपुष्पीच 
ष्ठ चेव वचा तथा ॥ नागकेषरपूर्ण च सर्वोषधिगण्यो भगो ॥ इति ॥ छंदोगपरि- 
शिष्टेतु॥ दुष्ठं पांसी हरिद्रे युराशेखेय्चदने ॥ वचा चपकयु्ते च सर्वोषध्यो 
दश्च स्पृता इति ॥ भदाणवे तु ॥ शुर मांसी वचा इष्टं शेटेयं रजनीद्रयम् ॥ शठी 
चंपकमुस्तेच सर्वौषधिगणः स्मृत इति ॥ ताख्पर्णीतु दलयागे इष्टी यरा इत्यमरः ॥ 

व्याधिः इष्टं पारिभाव्यं व्याप्यं पाडकय्युखरुपिस्यपरः ॥ कारानुशायष्टडारमपुष्प 
श्रीतशिवानि तु ॥ रैरेयमितेयमरः ॥ शरी गेधमृी षड्गथिके इत्यपि ॥ कचृरो- 
पिपडान्न इत्यपरः ॥ इुरिदो मेघनामा शुस्ता पस्तकमख्ियामित्यमरः ॥ तथा ॥ 
पंचभेगसमायुक्तं फलवद्लयुगान्वितम् ॥ प॑चरत्नसमायुक्त पूणेपा्युतं तथेति ॥ भंगा 
पट्टवाः ॥ तेच ॥ अन्वत्थोदुबरो जब चूतन्यग्रोधप्टव्र; ॥ पंचभगा इति परोक्ता; 

-सर्कसु श्रोमना इति ॥ पंचरनच्ुक्तं निणेयसिधो व्रतरलने कालिकापुराणे ॥ क- 
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नक दुरितं नीडं परागं च पोक्तिकम् । एतानि पेचरत्नानि सवत्र कवयो विदु 
रिति ॥ इषिकं हीरकं ॥ पदनरतसे सोरपुराणे विष्णुधर्मोत्तरेच॥ सुवण रजत शक्ता 
राजावर्त; पवारकम् ॥ पंचरत्नमिति ख्यातं नारदेन महर्बिणा इत्युक्तम् ॥ गोडा 
अप्येवम् ॥ निणेयसिधौ व्रतरले } अभावे प॑चरत्नानां हेम सवत्र योजयेदिति । 
कटर निक्षिप्य पचस्वचस्तत्रैव । न्यग्रोधः पिप्य प्टक्षो ज॑बुचुततरूद्वाः॥ सूति 

भीम इत्यचा घटे पेचत्वचः किपेदिति ॥ सर्वौषधीनां सप्रपृदां च नात्र निक्षेपः ॥ 
तेनात्र गंधपुष्पप॑चपह्वपचरर्नादि निधाय तदुपरि तेंइख्पूणं पूणपात्रे वरुणावाहने 
कुर्यादिति शिष्ठ इुक्तम्॥ श्रीरामकल्पटरमे॥ तेन वरुणपूजनस्य दक्षिणात्येरेवानुष्ठी 
यमानलायेषां वरुणपूजने नारित शिष्टाचारस्तैवेरणपूजने नैव कार्यम् ॥ अत 
एव् परशुरामकारिायां नोक्तम् ॥ ततः क्यस्य अखे विष्णुरिलयादि- 
मैः कलशे देवानावाह्न संपूऽ्य देवदानवसंवादे इस्यादिभिरमत्रेः प्राथनां 
कुयात् ॥ तदुक्तं भरयोगफारिजाते ॥ एवमेताः सपावाह्च कटश देवतास्त- 
तः ॥ एतन्पजस्थितान्देवान्तपञ्य प्राथयेत् क्रमात् इति ॥ अथ अवनिङृतजा- 
लुङ इयादिना देमाद्रिमदनरःनदनखडादाबुक्तं स्वस्तिवाचनं र्यात् ॥ 

पुण्याहवाचने विभा युग्मा वेदविद्; शुमा; ॥ यज्ञोपवीतिनः; शस्ता भाद्युखाः 
सयुः पवित्रिणः ॥ गेषपुष्पाविताः शद्धा; सोत्तरीयाः इुशायुधाः इति । शप्ता इ 
त्यनेन स्मृत्युक्तव्यविमातिरि क्ताः ॥ व्यास्तु विधानरत्नमाटायाम् ॥ न तत्र 
कुनखी काणो दीनांगो विकरस्तथा ॥ क्षयरोगी च दृष्टी च श्ावर्दतोऽभिश्चाप- 
कः ॥ वध्यश्च विधुरो वापि क्रूरस्तु खरसेवकः ॥ नकटत्तिश्च दंभी च हैतुको ज्ञा- 
नदुबेरः ॥ सहोपपत्तिरन्मत्तो व्यसनी सोपविक्रयी ॥ कन्याविक्रयङ्द्राजीषि 
क्रयी पिद्यनोऽतः ॥ रोकदुष्टो पराधीनो रनद्रोहपरायणः | एते चान्ये च बि- 
भ्रा; स्युने वाच्याः सखरितिवाचने त्टिघुः भाङ्ुखा युग्पा वक्तारो दभरैपाणयः ॥ 
तिष्या तेषां दक्षिणस्या्रुददूयुख इति शोनकवचनाद्व्राह्मणाःपराङ्पुखाः ॥ 
फततुदद्युखः ॥ आश्वलायनस्तु । भराद्पुखामेधाधेः सेपज्य स्वय भराङ्पुखस्ता 

 जुदङ््ठखान् स्वस्ति वाचयेदित्याह । ततो दीर्घां नागा नयो गिरय इत्यादि षदेत्। 
ततः शातिपुषटदद्धिक्छध्याच्यान् पचदश्च शद्वानस्तुशद्वान्तानुच्येरन ॥ प॑चदशेकं वदे- 
युरिति साप्रदायिकाः ।॥ यत् पापं तत्यतिहतमस्त्विर्यायपि बदेयुरिति देमाद्रि- 
 प्रदनरस्नादयः ॥ कारिकायां पुण्याहं स्वसितिमृद्धि च भवदूरभ वरव॑सिति ॥ प्रण- 
बां त्रिराचष्टे भवद्ादि विना परे इति ॥ तथा ॥ पुण्याहादैखिष्भ्याते पद्रपध्यो- 

निःस्वनम् ॥ आश्रयेरन्निमे सरवे. यथागमपपरेति ॥ आगमरश्षन्देनागपत्ना आ- 
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चार्या उच्यन्ते ॥ तथा वक्तारश्च चतुथ्यतं तत्तन्ापोक्तिपुवेकम् \। स्वस्तीति च प्र 
तिमयुरथ सर्वेपि ते द्विनाः । तेन नमः स्वस्ति स्वाहित्यादिना स्वस्तियोगे चतुथी 
विधानादशरुककमैणे स्वस्ति भवन्तो व्रषन्स्विति वदेत् ॥ तत्रापि । स्वस्ति भतो त्रु 
वन्तु । स्वस्तिरिवयेष पुंङिगः स्वसितशद्धः प्रयोज्यः ॥ इष्ट॒ स्वसितिविघनः स्व- 
स्तिरिप्यादो पुद्धिगः स्वस्ति शद्धपयोग इति केचित् ॥ तन्न ॥ कारिकायाम् ॥ 
स्वस्ति इति च भ्तिश्रुधुरिस्यग्ययरूपस्येव सवरितशद्धस्य भरयोगात् ॥ भरयुक्तिषि- 
षेये भेदस्तृतीये दध्यतामिति ॥ तुयं श्रीरस्तिति ब्रुयादस्तु श्रीरिति च द्विना ॥ 
परशुरापोपि ॥ कृखेवै वरणं पूर्वं वाच्यं पुण्याहवाचनम् ॥ अध्वरद्मे ते प्राक् 
स्थापिते फएटान्वितम् ॥ समादाय सथरुत्थाय प्रेषवीत् पेषणुचरेत् ॥ य का स- 
दैवेदादिक्रियाः सर्वाः सुशोभनाः; पवते तमोकारमादि कृता पुण्यदम् ॥ पुण्या- 
हं वाचयिष्ये वाच्यतां वाऽबोदिते ॥ मनः समाधीयतापित्यध्वर्योः प्रेष एषकः ॥ 
सपाहितमनसः स्मः ॥ परतित्रेषोयमृखिजां ॥ अरसीदंतु भवंतोथ प्रसन्ना; समस्तथा 
मिथः ॥ श्ांतिरस्तु तथा पुष्टि सतष्टध्यादि विकतिः ॥ मैषान्तरते परततिमेषानर्ति- 
ति घ्रवतेतुते॥ तदयु त्रिसिरेकैकं पुण्याहादि चतुष्टयम् ॥ भातमेध्यतृतीयेन्लिः 
सवरैरूतरोत्तरः ॥ पाहास्य यजमानस्य गृहे पुण्याहमृलिजः ॥ भवंतोत्र वुर््येष 
पुण्याहं च बरुवन्ति ते ॥. तद्रकल्याणमृद्धि च स्वस्ति तरिज्ञिः पृथमृथक् ॥ पुनस्ा- 
य यथेमामृक् सत्रस्य स्वस्तिनः क्रमात् ॥ पठितव्या ऋचः प्रति पुण्याहादि चतष्ब- 
पि ॥ ब्राह्म पण्यं महच खष्टयप्यादनकारकम् ॥ वेद दृकषोद्धवै नित्यं तत्पुण्यां बु 

` बन्तु नः ॥ पृथिव्यशुदतायां तु यखस्याणं पुरा छतम् ॥ ऋषिभिः सिद्गन्ध्वै- 
स्तत्कस्याणं बरुवन्तु नः ॥ सागरस्य तु या ऋद्धिमहारक्षम्यादिभिः कृता ॥ स- 
र्णा पुप्रभावा च तां च ऋद्धि त्रवन्तु नः ॥ स्वसत्यं चाविनाशाख्या पण्य- 
करथाणहद्धिदा ॥ बिनायकपिया नित्ये सरित तां च ुषन्तु नः | इत्युक्तवा 
स्वासनेऽ्ध्वयराहास्य वाचनस्य च॥ पूर्णायै दक्षिणा स्वाहा कमिभ्यः प्रतिप्यताम्॥ 
यष्टुस्तिङुकमारोप्य वद्धापनमथारिषः ॥ दत्वा दत्वाथ ताम्बलानीति ॥ अत्र॒ च 
पुण्याहषाचनानन्तरं कस्याणवाचने स्वरित ऋदिविप्यांसो ब्राह्मं ण्यमिल्यादयो 

पत्रा्ाधिका पुण्याहादिचतषै उद्गते वेलया ऋचो यथाक्रमं पान्त पदितन्याः 

श्ीवाचनं च नोक्तम् इति विशेष उक्तः ।॥ एतत् सर्वं हेमाद्यादि सवेनिषेध 
विरढमप्यन्य्ादरयमानपपि वबहुभिराहूतम् ॥ यतु मेषोऽध्वधुकवेकलुक्तं 

त्ैकर्पिकम् ॥ तेन स्वकतेङते स्वये परेषा; कार्याः ॥ ततः पुरं्रयो नीराजनादि. 
सगं कुवः ब्राह्मणाश्च मिषिवेषुः॥ तत्र परती वामभागे॥ सर््षु धपेकार्येषु पतनी दक्षि- 
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णतः स्थिता ॥ विप्रपादक्षाकने अभिषेके च वामत इति संस्कारकोस्तुभवचनात्॥ 
विपरपादक्षालने त॒ पिन्यकपैणि दिदितम् ॥ वदुक्तम् ॥ वामे पत्नी त्रिपु स्थने पि- 

तृणां पादशौचने ॥ रथारोहणकाठे तु ऋतकाटे सदा भवेदिति ॥ इदं च स्वस्ति 

वाचनं आदिमध्यावसानेषु कार्यं ॥ आदार्वेते च पध्ये च इयाद् ब्राह्मणवाचनम् 
इति वचनादित्येके ॥ स्वभ्तिवाचनमेवं तु सर्वेषाणृद्धिकारकम् ॥ आदावंतेच कते- 

व्यमिति यहविदां मतमिति छौनकखादादाव॑तेच काथेमित्यन्थे ॥ अपरे तु वेदिक 
त्रिके चादौ ततः पुण्याह इष्यत इति। पुण्याहाचनं शस्तमादो स्यास्सवेकपैसु ॥ 
ना्सैतद्ुधःकर्यससरवैकर्पाणि मानव इत्या्याश्रलायनवचनादादावेव कायपित्या- 
हु\। अन्न ्दैशाचारतो व्यवस्था ॥ अथ हेमाद्विपदनरर्नदानखडादाबुदाहत बह 
ठृचपरिशिष्टं प्रश्रामकारिकां रिषटसमाचारं चानुखलय सवस्तिबाचनपरयोग उच्यते॥ 

अथ प्रयोगः ॥ तत्र सपत्नीको यजमानः कृतङ्कशोपग्रहः कटश्चस्थापनमदे- 

शास्पधिमे युगान्ब्राह्मगान्विलुद्धान् प्राङ्पुखान्दक्षिणतो बोदङ्ुखानुपषेश्य सोत्तर- 
` चछदे शुद्धपीटे स्वययुदङ्गुखः प्राङ्शुखो बोपविरश्य स्वदक्षिणे सैरफायेगयुपवेश्य इ 
दकुसुपयवजरपाणिना देश्चकारयोः संकीतेनान्ते करिष्यमाणाघ्चुककर्मागतया स्व- 
स्तिवाचनै करिष्ये ॥ इति संकखः कायः ॥ स्वपुरतो शछद्धायां भूमौ प॑चवणैस्तं- 
इैर्वाश्दरकरणप् ॥ ॐ भूरसीति तत्र भूपिस्पकेः॥ आजिध्रकरक्षपिति तस्पिन्न- 
दले कटश निधानम् ॥ ॐ वरुणस्योत्तभनपिति वारिणा कलश्चपूरणम् ॥ अ या 
ओषधीरिति करशे सर्वौषधीः ॥ ॐ दिरण्यगभे इति हिरण्यस्य च ॥ ॐ का 
डात्कांडादिति दृ्वांया इति केचित् ॥ ॐ अश्वस्येव इति पंचपलवानां च ॥ ॐ ष्- 
खिाजपतिरिति प॑चरत्नानां च ॥ ॐ पूर्णां दर्वीति तंडरैः पूणस्य पूणपाज्स्य क- 
ठे निधान ॥ ॐ याः फटनीरिति नाटिकेरादन्यतपफछस्य पृणपाजोपरि स्था- 
पयेत् ॥ ॐ सुजातो ज्योतिषेति वासोयुभेन कङश्वेष्टन ॥ ॐ मनोजूतिरिति पत्रा 
न्ते करश्चः सुप्रतिष्ठितो वरदो भषेति प्रतिष्ठा ॥ अत्र केचित्तलायामीति वैत्रेणावा- 
हनपूैकं वरुणं कटश पूजयन्ति ॥ तथथा ॥ ॐ तत्वायामीति मुच्य असन् 
कटश वरूणमावाहयामीव्येवं कशे परणावादनं ॥ ॐ मनोजूतिरिति मंत्रान्ते अ- 
सिन्कर्दो वरणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भवेति भरतिष्ठा॥ तसरायापीति पत्रेण वरुणाय 
नप इत्येव परतरेण गेधारिभिः पंचोपचारेरेभ्यवैन॥। ततः करर दिष्णवादीनापावाहनं॥ 

८ अथ कलशपाथना "-ॐ कश्य युते रिष्णुः कटे सद्रः समाधितः ॥ 
मूरे सखस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये माठ्गणाः समृतः ॥ इक्षौ तु सागराः सप सक्ष्ीपा 
वसुंधरा ॥ ऋगेदोथ यजुर्वेदः सामवेगो हययवेणः ॥ अगे सहिताः स्वे कलशन्तु 
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समाधिता ॥ उतर गायत्री सावित्री शान्तिषुष्टिकरीं तथा) आयान्तु मम शन्ध्यथे 
दुरितक्षयकारकाः ॥ सर्वे सथ॒द्राः सरितस्तीर्थानि जच्दा नदाः ॥ आयान्तु पम 
शान्त्यथं दुरितक्षयकारका इति ॥ ॐ विष्ण्वादिदेवेभ्यो नम इति कटश विष्ण्वा- 

दीन् सैपूज्य पाथेयेत् ॥ ॐ देवदानवसंवादे मथ्यमाने पदोदधौ ॥ उत्पन्नोति तदा 
छम विधृतो विष्णुना स्वये ॥ तत्तोये सवतीर्थानि देवाः स्वँ सवयि स्थिताः ॥ तयि 
तिष्ठन्ति भूतानि सख्यि प्राणा; प्रतिष्ठिताः ॥ रिव; सखर्य॑स्वमेवासि विष्णुस्त॑च 
प्रजापतिः ॥ आदि्या वसवो रद्रा विष्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ खयि तिष्टन्ति सर्वेपि 
यतः कामफङप्रदाः ॥ त्ल्रसादादिमे यज्ञं कमीदे जलोद्धष॥ सानिनिष्यं इर देवेश 
प्रसन्नो भव सर्वदेति ॥ एवं कदो संपूज्य स्वरितवाचना्थं ब्राह्मणवरणं र्यात् ॥ 

५ अथ विप्रव्रणं ›-अ्ुकगोत्रं असुकामुकपवरं अकर्माणं ब्राह्मण 
स्वस्तिवाचनार्थ स्वापं इणे इत्येवं चतुर्णा वरणं ॥ तेषां गंधपुष्पादिभिरभ्यचेनं ॥ 
भोजनदाने दक्षिणादानं च ॥ प्राङ्ग्ुखानां ब्राह्मणानाञुपवेश्ने ॥ उदद्खेन 
यजमनेनोपवेशनं ॥ अथावनिदतजानुमंडलः कमरघुङ्करसदशमंजलि शिरस्या- 
धाय दक्षिणेन पाणिना सरणे फक धारयिता आशिषः परा्थेय्ते॥ ॐ दीर्षा 
नागा नो गिस्यल्नीणि विष्णुपदानि च ॥ तेनायुः प्रमाणेन पुण्याहं दीषेमायु- 
रस्तु ॥ अस्त्विति विप्राः प्रतिब्रूयुः ॥ ॐ शिवा आपः सम्तु॥ सोमनस्यपुष्पमस्तु ॥ 
अक्षतं चारिष्टं चास्तु इति त्रिमि्ैत्रेः कपादुदकङुघुपाक्षतानां विप्रहस्तेषु दाने ॥ ॐ 
गधा पान्तु सुमैगस्यं चास्तु ॥ पष्णाणि पान्तु सोभरियमस्त्॥ अक्षताः पान्तु आ- ̀  

युष्यमस्तु ॥ ताबछानि पान्तु रेश्वयमस्तु ॥ दक्षिणाः पान्तु बहुदेयं चास्तु ॥ अ~ 

त्र गैधाः पान्तित्यादिभिर्त्रपूवद्धुग्मान् व्राह्मणान् ँधादिभिः पूजयेत् ॥ ॐ सु- 

 पेगदयं चास्तित्यादीनि म्रोत्तराददानि ब्राह्मणाः प्रतिन्रूयुः ॥ ॐ दीवमायुः शा- 

न्तिः पुष्टस्तष्टिः श्रीशो विया विनयो वित्त बहुपुत्रं चायुष्यं चास्तु ॥ अत्रास्ति- 
ति विमेभक्तव्यं ॥ ॐ ये कृतवा सवेयेदयतक्रियाकरणकर्मारेभाः श्युभाः शोभनाः 
प्रव्तन्ते ॥ तमहपोक्रारमारि खा कऋ्यजुः सापराश्चीवेचने बहु कऋषिमतं सविज्ञा 
तं भवद्धिरलुज्ञातः पुण्यं पुण्याह वाचयिष्ये इति विप्रान् परतिप्रननः ॥ ॐ वाच्यता- 
मिति भरतिपरश्च;ः ॥ ॐ द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रय॑सत् ॥ 
द्रविणोदा वीरवती मिषन्न द्रविणोदारासते दीषमायुः ॥१॥ सविता पश्चात्ता्स- 

विता पुरस्तारसविोचतरात्तात्सविताधराततात् ॥ सविता नः सुवतु सवेताति सवि- 

तानो रासतां दीपमायुः ॥|२॥ नवो नगो भवति जायमानोन्दां केतुरष समेल- ` 
प्र ॥ भान देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचदरमास्ति से दीधेमायुः ॥३॥ उचादिषि द्- 

१७ | 
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क्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सहते घूर्येण ॥ दिरण्यदा अमृतत्व भनन्ते वासोदाः 
सोम प्रतिरन्त आयुः ।४॥ इत्येता ऋतः पुण्याहं ब्रुयात् ।। ॐ तरेत नियम तप- 
स्वाध्याय क्रतुदमदानविकशिष्ठानां सर्वेषां मनः समाधीयतामिति ब्रूयात् ॥ ॐ समा- 
हितमनसः स्मः इति बाह्मणाः प्रतिवरयुः ॥ ॐ प्रपीदन्तु भवन्तः इति कत्ता ॥ 
प्रसन्नाः स्प दईति विषाः ॥ अथ सवे चैहव्येपानि दास्यानि वदेयुः ॥ ॐ शान्ति 

रस्तु पष्टिरस्तु रटदधरस्त॒ अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिव क्पास्तु कमे 
समृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु शासखरसप्रद्धिरस्तु धनधान्यसमरद्धिरस्त इष्टसंपदस्त॒ अ- 
रिष्ठनिरसनपस्तु यत्पापं तस्तिहतपस्तु यच्छयस्तदस्तु उत्तरे कमण्यऽविश्वमस्तु उत्तरो 
तरयहरहरभिषटद्धिरस्तु ॥। ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यन्तां ॥ ति- 
थिकरणष्ठहू तनक्षत्रसंपदस्तु ॥ तिथिकरणघषत्तनक्षत्रग्रहरप्राधिदेवताः प्रीयन्तां ॥ 
तिथिकरणे यृहच स नक्षत्रे सग्रह सदेवते भीयेतां ॥ दुगापांचस्यो प्रीयेतां ॥ अभि 
पुरोगा विन्वदेवाः भरीयन्तां ।॥ इन्द्रपुरोगा परुद्रणाः प्रीयन्तां ॥ वसिष्टपुरोगाः ऋ- 
पिगणाः भरी० ॥ पाहेन्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्तां ॥ अरुन्धती पुरोगा एक- 

पर्य; भीयन्तां ॥ विष्णुपुयोगाः सर्वे देवाः परीय० ब्रह्मपुरोगाः सवे वेदाः भरीय° 
ब्रह्म च ब्राह्मणा प्रीय० भरी अविकासरस्वत्यो भीयेतां । शद्धामेषे प्रीयेतां ॥ 
भगवती कात्यायनी प्रीयतां ॥ भगवती माहेश्वरी प्रीयतां ॥ भगवती ऋडिकरी 
प्रीयतां ॥ भगवती दद्धिकरी पीयतां ॥ भगवती पुष्टिकरी प्रीयतां ॥ भगवती 
तुष्टिकरी भीयतां ॥ भगवन्तो दविधरविनायको प्रीयेतां ॥ सर्वाः इुटदेवताः प्रीय- 
न्तां ॥ सर्वाः ग्रामदेवताः भीये० स्वां इष्टदेवता; प्रीये ॥। हताश्च ब्रह्मद्विषः ॥ द 
ताथ परिपंथिनः ॥ हताश्च विघ्रकर्तारः ॥ ॐ सवे शत्रवः परामर्वे यान्तु ॥ शाम्य 
मतु घोराणि ॥ साम्यन्तु पापानि ॥ जञाम्यन्त्वीतयः ॥ शुभानि वद्धन्तां ॥ शिवा 

आपः सन्तु ॥ शिवा ऋतवः सन्तु॥ शिवा अद्यः सन्तु ॥ शिवा आहुतयः सन्तु 
शिवा ओषधयः सन्तु ॥ शिवा वनस्पतयः सन्तु ॥ शिवा अतिथयः सन्तु ॥ अ- 

होरात्रे शिवे स्यातां॥ ॐ शन्नः कनिक्रददेवः पजेन्यो अभिवषेतु शन्न ओषधयः 
प्रतिधींयता। कषम्नो द्यावा पृथिवीक्च परजाभ्यः शन्न एषि दविपदेशं चतुष्पदे ॐ निकामे 
निकामेन योगक्षेमो नः करपतां। शुक्रांगारकबुधबृहस्पतिशनेशथरराहु केतुसोपसदिता 
आदिस्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्तां ॥ ॐ भगवान्नारायणः प्रीयतां ।। ॐ भगवान् 
पञ्नन्यः प्री भगवान् स्वापी महासेनः ̀  भीय ॥ ॐ पुण्याहकाछान् वाचयिष्य 

हृति ब्राह्मणान् प्रतिप्रश्चः | ॐ वाच्यतापिति भरतिप्रश्नः |॥ ॐ उद्वातेव शङ्ने 

सापगायसि ब्रह्मपुज इ सवनेषु शंसति ॥ षेव वाजी शिद्युमति रपीर्या सवतो 
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नः शङ्के भद्र पावदं विश्वतो नः शने पुण्यमावद ॥ इति मेत्रयुत्तवा ॐ पुनन्तु पा 
देव जना इति पुनस्त्ादित्या षा दस्रव इति वा मत्र परिखा ॐ ब्राह्म पुण्यं 
पहयच खष्युत्पादनकारकं ॥ वेदष्क्नोद्धवं नित्यं तत्पुण्याहं त्रषन्तु नः | इति 
चोचाये भो ब्राह्मणाः मम सङ्कुटुबस्य सपरिवारस्य गहेमुककमेणः पुण्याह भवन्तो 
सुवन्ते क्रमान्पद्रमध्यमोचसवरेर्तमस्वरेण वा त्रि्रयात् ॥ ॐ पुष्माहमिति 
विपरास्तयैव त्रिः प्रतिव्रयुः ॥ ॐ अपाः सोममस्तमिन्द्र परयाहि कस्याणीर्नांया 
रणं ग्रहे ते ॥ यत्रारथस्य बृहतो निधार्म विमोचन वाजिनो दक्षिणावदिल्युक्तवा 

ॐ यथेमां वाचमिति भत्रं परित्वा । पृथिव्य्यष््रतायां तु यत्कस्याणं पुरा छतं ॥ 
ऋषिभिः सिद्धगषर्वस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु न इति चोक्वा भोव्राह्यणाः मप० कटया- 
णे मन्तो जुवन्तित्येव पववद ॥ ऋडद््ापस्तोमे सनुयाम वाजमानो पत्रे सरथे 
होपयातं ॥ यञो न पकं मधु गोष्वन्तरा भूतांश्ञो अश्विनोः काममप्राः ॥ ॐ सत्र 
स्य ऋद्धिरिति ॥ सागरस्य तु या ऋद्धिपहालक्षम्यादिभिः कता ॥ संपूर्णा सुप 
भाषासा ऋद्धि तां च बरषन्तु नः॥ मप सङुर्टुबप्य० इद्धि भवन्तो वषरिसिति॥ 
ॐ स्वस्तये वायुयुपत्रवामहे सोमं स्वस्ति युबनस्य यस्पतिः ॥ बहस्पतिः सवेगं 
स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥ ॐ स्वस्ति न इन्द्रो इृद० ॥ अविना- 
शाय या सस्ति पुण्यकस्याणदृद्धिदा ॥ विनायकप्रीया निस्य स्वस्तितां च 
ब्रवन्तु नः ॥ मोत्राह्यणाः मप० अगुककपरंणे स्वस्ति भवन्तो बरुवन्तु ॥३॥ अञ्क- 
कणे स्वस्तीत्येवं पूत्रिः पतिन्रूयुः ।॥ ॐ भिये जातः भिय अनिरियाय भियं 
वयो जनरितभ्यो दधाति।। भियं बाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सपिथा मि- 
तद्रौ ॥ मनसः काममिति चोक्त्वा ॥ क्षीरोदधिसुद्धताः मथ्यमाने पहोदधो ॥ षि- 
ष्णो प्रिया निस्य भियं तांच ब्रवन्तु नः॥ मोतब्राह्मणाः भम० श्रीरस्त्विति 
भवन्तो ब्रवन्तु ।३॥ अस्तु श्रीरिति च पूवेवत्िः प्रतिव्रधुः ॥ इत्येवं श्रीषाचन 
हेमाद्रो दानखरे आश्वलायनग्ह्यकारिकिायां चोक्त ॥ तत ॐ पुण्यादसमृद्धिस्त् ॥ 
भगवान् प्रजापतिः भीयतामिति ब्रयात् ॥ इति ॥ 

॥ अथाभिषेकमंत्राः ॥ 
अथ प्राङ्घ्ुखस्य यजमानस्य वापतः पल्या उपवेशन ॥ उदङ्श्वास्तिष्न्ते 

ब्राह्यणाः सद्बादभपह्टवपाणयो वक्षपाणमत्रहेस्तस्थितक्डश्पा तितषात्रोदकेन सप. 

शिवारस्य यजपानस्य मूद्धन्यमिषेक कुयुः ॥ मत्रास्तु ॥ ॐ अपोष्टष्टेति तिश्च; ॥ 
ॐ त्रातार पिन्द्रमिस्येका पचेन्दसैज्ञका।। अ वरुणस्योत्तभनपित्येका पचवारुणसंज्ञकाः॥ 
ॐ संथुद्रायतेत्येका ॥ ॐ पुनन्तुमेति नव ॥ ॐ आप्यायष्वेत्येका ॥ ॐ पचन 
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इत्येका ॥ ॐ पिरोभेभ्रीरिति चतघ्ठः ॥ ॐ देवस्यत्वेति तिसः ॥ ॐ सोविस्यसै. 
व्येका ॥ अन्येपि खक्ाखोक्तरमत्रा ग्राह्या; ॥ ॐ एुरास्त्वापमिषिचन्तु ब्ह्मविष्णु- 
महेश्वराः ॥ वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सक्षणो विभुः ॥ प्रच्युश्नशरानिरुद्रथ भवन्तु 
विजयाय ते ॥ आसखंडखोऽपिभेगवान्यमो वै निश्भुतिस्तथा। वरुणः पवनप्रैव धना- 
धयक्षस्तथा शिवः ॥ ब्रह्मणा सहिताः स्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा ॥ कीस. 
्मीधेतिमेधा पृष्टिः शरद्धा क्रिया मतिः॥ बुद्धिटैनावुः शान्तिस्तुष्टिः कान्ति पा- 
तरः ॥ आदिलयशव्रमा भोपो बुधजीवसितार्कजाः ॥ एतारूवामभिषिचम्तु राहु. 
तुश्च तपिताः ॥ देवदानवगेधर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ऋषयो यनयो गायो देवमा- 
तर एव च ॥ देवपलन्यो द्रुमा नागा दैस्या्राप्सरसां गणाः॥ अन्वाणि स्शाच्राणि 
राजानो वाहनानि च ॥ ओषधानि च रसनानि कारस्यावयवाथये ॥ सरितः सा 
गराः शेडास्तीर्थानि जरद। नदाः ॥ एते सापभिपि्वनत ध्मकामाथेसिद्धये ॥ इति 
पोराणपत्ेधामिेकं इः ॥ ॐ अगृताभिपेकोस्तिलमिपेकान्ते वक्तव्ये ॥ केचिद. 
्राभिषेकं न इुवेन्ति ॥ अस्य स्वस्तिवाचनस्य पृणेतासिद्धचर्भपिमां हिरण्यदक्षिणा 
किमिभ्यः स्वाहा संपद्न्तां नममेद्युक्वा विपभ्यो दक्षिणादानं ॥ यजमानस्य तिल- 
ककरण ॥ सुवासिनीमिय वद्धापननीराजनाशीः पयोगनूतनवस्रदानादिरमगर यथा- 
चारं काथ ॥ इति भरी द्विवेदी पर्चरामात्मनेन जगन्नाथशमेणा संशोधिते श्र 
कस्पद्रुमे शिष्टाचाराुसारी स्वस्तिवाचनभरयोगः ॥ 

 ॥ अथ बहुदचश्द्यपरिशेषटोक्तस्वस्तिवाचनप्रयोगः ॥ 
° तत्रादौ शचोनकोक्तप्रयोगः '› अचिता ब्राह्मणाः सम्यग् गंषमास्यैः सद्- 

कषिगेः ॥ तिषठषुः भराङ्पुखा युग्मा वक्तारो दभ्रपाणयः ॥ तिष्यद्रचयिता तेषां द्- 
्षिणस्याृदङ्शुखः ॥ वि्रतछममपां पूणे पिहिताननमर्चिते ॥ अयं वाचयित्वा 
दक्षिण तु सम्धितं॥ तिष्ठसयुदङ्युखाः सम्यक् सेस्करार्यास्तत्र त्रतु ॥ मन इस्या- 
दिकं मेत पव वाचयिता वदेत् समाहितेत्यादीतरे मे घरूयुरसचिता बाह्मणाः षुनः॥ 
शान्तिषुषटयदिविघ्रा्याः पेचदशेव त॒ ॥ अस्तु शद्वान्तद्वेरन्वप्चयित्वा तथापरैः ॥ 
आश्ञीवादानथान्ांथ विविधानपि वाचपेत् ॥ अतो देवा अवन्तु नः सकत वैष्णव. 
त्म ॥ द्रविणोदाः सवितेति नवो विध्युन्नवेति च ॥ आवद्स्छमिरयुक्त्वा पुण्याहं 
घाचयेत्ततः ॥ वाचयिता यथाशक्ति सर्वाणि द्विनसत्तमैः ॥ परस्तु देवतायास्त 
होमं ङयादविचक्षणः ॥ तस्या नाप श्रीसाथ प्रीयतामिति चोचयतां ॥ पएण्याहं ख- 
स्तषृदधि च भवतु बुषन्तिति ॥ प्रणवा त्रिराचष्टे भवदादिविनापरे ॥ पण्या- 
हादेख्िरभ्यासे मन्द्रपध्योत्तपस्वनं ॥ आश्रयेरन्निमे स्वे यथागमपरं परं ॥ प्रहुक्ति- 
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विषये भेदा तीये ऋदयतामिति ॥ वक्तारो पुरतयुचैरतिविस्पष्टमेष च ॥ पुण्या - दशद्धम्तवा तु स्वस्तिन इत्युच जपेत ॥ खसितशद्ध तथोक्त्वा च ऋध्यामेति ऋच- ` वदेत्॥ ऋद्धि भवन्तो हवन्त ऋद्यतापित्यथो वदेत्।। आपोहिष्टेतितिभिः शन्नो- देवीत्युचैकयां ईशानाचार्यांणां प॑चञयद्ववत्यघमर्षमं ॥ तरस्समदीसूक्तं तु सर्पेपापा- पनोदन ॥ पवस्सोममित्यादि ऋग्भिः भोक्ष्य स्ततः ॥ पुण्याहं वाचयिखैवं सष. कस्याणवान भवेत् ॥ सस्तिवाचनमेवं त॒ स्वेषागृद्धिकर्मणां ॥ आदावन्ते च कश्च. -्यामिति यज्ञविदां मतमिति ॥ जयन्तेन कारिकाकारेण ॥ अता ईस्यारभ्य तथा. परेरित्यन्तं मंयमित्थमेव परिता भहतुते देवताया इत्यारभ्य तृतीये ऋद्धयताभि- स्यन्ते पठित ततः आप इत्यादिभिः शान्ति ततः इयुः सम।हिता इति परिलाऽन्त्य- 
ग्कोकः पूवेवदुक्तः ॥ बहुहचपरिशिष्टे ॥ अथ स्वस्ति्राचनमृद्धिूततं ऋद्धिषि- हान्ता अपत्यसस्काराः रतिष्ठोचाने पूरते तकर्मेणाथायन्तयोः कु्याच्छचि; स- रङृेतो वाचयिता तथाभूते सञ्ननि गङसंभारान् सैभ्रत्य युग्मान् बाद्मणान् परश स्तान् रक्षणसंपननान् रंधादिभिरमभ्यच्ं दक्षिणया तोषयेर्थ ते पाङ्युखाः प्रसन्ना 
द् भपाणयस्िष्ययुदक्षिणतो वाचयितोदरघुखः संस्कार्या वाचयितुरेक्षिणं पाश्वममि- तिष्टेयुरथ वाचयिता दभेपाणिरपां पूण इमे स्वचितं सपव धत्वा तिप्रन्समा- हितो पनः समाधीयतामिति ब्राह्मणान् रयार्समाहितमनसः स्प इति प्रतिव्रूयुः ॥ भृसीदन्तु भवन्त इति वाचयिता भ्रसन्नास्म इतीतरे अथ से संहत्य शांपिपुषटिस्तु- 
षिद्धिरविघ्रमासेम्ये सस्ति शिवं क कपसमरद्धिः घषेसप्रद्धिः पुजरषपृदिवैदसमृद्धिः 
शास्नपगृद्धिः घनधान्यसपृद्धिरिषठसंपदिव्येतानि वचदशचास्त्वतानि वाक्यान्युक्त्वा त- भना कमदेवता भरीयतामिति च्ूुरय वाचयिता पू तत्तषटिगानमनान् पित्वा त्रि- सिद्रमध्योचस्वरैः पुण्याहं मवन्तो बुषन्तु स्वस्ति भवन्तो हुषन्तु ऋद्धि भवन्तो वन्तिति ब्रूयात्तेपि तथा परय भतिन रोष्धयतामितयद्धौ बरुषुरथ पराङ्युखमा- सौनं सामात्यं कत्तरिं बराह्मणाः सपव दषपाणयः शान्तिपविव्रछिनाभिकरेभििः 
सिचेयुः पुरेध्रयो नीराजनादिैगलानि क्न्तीति अस्याथः ॥ अथेति अथ ज्ञ. दोऽधिकाराथः ॥ पाठादेवानन्त्सिद्ेः ॥ ततश स्वस्तिवाचनं वक्तपधिक्रियत 
इत्यथः ॥ तच ऋद्धिपूतं भवति ऋद्िपूतशद्यो रमसिद्धाेतवासस्वयमेष व्याचष्ट ऋहद्धिविवाहान्ता इत्यादिना ॥ तत्कर्मणश्चायन्तयोः कुर्यादिति तस्य चिकीर्षितस्य कमणः आदिशान्तथाचन्तौ तयोरावन्तयोश्च कुयादिति ॥ चकारः सधुचया्ौभि. क्क्रमे च तथाभूते सञ्नीति सरुङ्ते सथ्रनीत्यथैः ॥ पर्रस्तान् लक्षणत्तपन्नान् गंधादिभिरभ्यर्स्येति ॥ प्रशस्तान् स्एतदुक्तश्राद्धमोजनमतिगरहादिरहितानि्ययः ॥ 

५१ 
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तेथा चोक्तं।। यत्किचिच्छाद्धिक भुक्तवा भरतिग्र् च वाऽश्चचिः॥ अब्राह्यणश्च पुण्या- 
हेनहः स्यादिति मे पतिरिति ॥ यद्यप्यत्रेव ब्राह्यणपजनं काय्येपरिति प्रतीयते ॥ 
तथापि कुंभस्य प्रणामान्तपूजां विधाय बाह्यणपूजनं कायं ॥ अथ शद्धेन वद्धक्रम- 
भस््या पदा्थोक्तिसपये स्ववितमिति भविशेषणस्यान्यथाुपपत्तः ॥ पुण्याहवाच- 
नषठत्रे च गेधादिदक्षिणान्तानां दानसपये शिवा आपः सन्तिरयादीनां बहुदेयं च 
नोस्तिस्यन्तानां वाचनक्तं बोधायनेन ॥ कारिकाकृजयन्ताभ्यां तु ब्राह्मणपूजने 
प्रसिद्धमेवेति वाक्यवाचनमपि नादतच्च प॑चदश्चास््वन्तानीति ॥ अत्र पैचद्शेतानी- 
स्ुक्तिन्यु नाधिकोक्ति व्या्सयर्था ॥ अत एव कारिकादौ प॑चदशवेतयुक्तं ॥ तन्नाम्ना 
कमेदेवता भीयतापिति व्रयुरिति कषेदेवता आदह बोधायनः ॥ अथातः पुण्याहदेव 
ता व्याख्यास्यापः॥ पुण्याहवाचयिष्यन्नामग्रहीयादसो प्रीयतामिति विबाहस्यामि- 
रोपासनस्यापि सयेप्रजापतयः स्थाटीपाकस्याधिगेभाधानस्य ब्रह्मापुंसवनस्य पजा - 
पतिः सीमन्तस्य घाता विष्णुबटेः सविता जातकमेणो पृत्युरनामिकमेणः सविता 
तस्यान्ते परजापतिरूपनिष्क्रषणस्य सपिता तस्यान्ते पिचिक्रियाण्यन्नप्राञनस्य सविता 
चोक्तस्य केशिनस्तस्यान्ते प्रजापतिरपनपनस्येन्द्रः श्रद्रामेषे अन्ते किस सुश्रवा 

पुनरूपनयनस्थाभिरथ्यादि बह्यचयेत्रतमाचरेत्तस्मिन्नपापहोमे सविता समावत्तनस्य 
भ्रीख्री वा शूङगवस्येज्ञानः प्रत्यवरोहणस्य सतितोपाकमणि व्रतेषु च सकतरिता वा- 
स्तुहोपस्य वास्तोप्पतिरन्ते प्रजापतिरहुतदोमस्येनद्रो ते प्रजापतिरयुष्य होपस्याधि- 
रायुष्पान्नकषत्रहोपस्य नकषतरेषुक्तप्टमीपद्रोषस्येशान आग्रयणस्याग्रयणदेवता सपेव- 
छे; सर्पा एकोषदिष्टस्यान्ते प्रजापतिस्तडाकानां वरुणो यक्षवलेयेक्षग्रह्ातिहोम- 
स्यादित्यादिनवग्रहानागारिते होमे ब्रह्मादयः भीयताप्ि्येवमेधान्येषां हयेपानां या- 
ऽयानुवाक्ययोर्देबतासो प्रीयतामिति कूपतड गान्ते प्रधानोदकान्ते परजापतिः कूष्मां. 
इहोपरस्याप्यादय्चादरायणस्यागन्यादयोग्निष्टोपस्यैदर एवमन्येषु कमसु प्रजापतिरिति 
अन्यत्रापि ॥ परधानदैवताया त॒ स्पाचिकीर्षितकमेणः। अप्ताविति तुतां व्रयार्संदेह 
तु प्रजापतिमिति॥ अथवाचयितांपूवेवत्ततङिगा मंत्ान्परितेति ॥ पुण्याहादिलिगा- 
नपत्रानितयथैः।। तत्तदिगानिति बहुवचनां सीखरीन्पत्रान्परेत् ॥ तेच ऋग्यजुःसामाशी- 
शिव्येक वाक्य तया बेदत्रयोक्ताः।। यत एव बहुवचनस्य त्रिषु पत्रेषु पठितेषु चरिता- 
धखान्ाथैतेदिका मंत्राः पठनीयाः ॥ केचित्त ऋग्यजुः सामाथर्वाीरिति परन्ति 
तद्धेमा्यादि सवेनिवंधविरुदधं ॥ पद्रपध्योचस्रेरिति॥ अयं च पदरादित्रिषिधः 
स्वरो वेकरिपकः ॥ पुण्याहादेष्िरभ्पासे मद्रमध्योचनिस्वन ॥ आश्रयेरंनिमे स- 
व यथागपपरंपरामिति शोनकीये बेकखिकत्येन मृद्रादिस्वरोपदेश्रात् ॥ पुण्याहं 
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भवन्तो व्रषन्वित्यादि पारिजात धरतशोनकीये वाक्षयवाचने विधायोक्त ॥ कतां 
थ दक्षिणं जानु पातयित्वा महीतले ॥ उदङ्श्रखो जपेत््ुक्तं शद्धयेत्येवपादिक- 
पिति ॥ अतो देवा इत्यादीनां भरद्धयेस्यादिश्ुक्तस्य च शोनकीयपाट एव कचिद् 
सत्वास्रिशिष्टावप्यस्य विपेरनित्यस्वातच्त्त्िगान्पत्रान्परिस्वेति परिशिष्टे स्वश्त 
दोनफीये चोद्राते वेति तिशणामृचां पटेन तद्टिवरणमाछोच्य पारिजाते रयोग 
काटे याञ्यया यजतीस्यादेराचारपाप्रवाक्यानापनादरः ऊतः ॥ ॐ पुण्याहपि- 

ति वाचनान्वे चोक्तं ॥ ततः स्वस्तिन इद्रेति ऋग्तं ब्रयुः सदोभये ॥ ततो वाच 
यिता पृषो खस्तीत्यभिधाय तु ॥ पथाद्धबन्त इति चुवन्त्विति च भाषते ॥ ॐ 
स्वस्तीति तथा वान्ये भरतिन्रथुरतः परं ॥ पारिष्ितं चतथ्योत्त्वा कम वाचयिता 
ततः ॥ खस्तीरयायं ब्ुबन्तन्तं पूर्थवरतशदीरयेत् ॥ वक्तार चतु्येन्तं तत्तन्ना- 
मोक्तिपूषैर स्वस्तीति च परतिन्रयुरिति ॥ ऋद्धिवाचनान्ते च ॥ ततो वाचयिता 
तुभं संस्काय मृद्धनि फिचित्पिचेत्तथेवान्ये बधु विविधारिष इति ॥ आश्व 
कायनस्म्रतो त॒ ॥ गुरोदैक्षिणभगे तु कर्तासीत तदाज्ञयेति प्रकम्य पनः समाधी 
यतापियादि वाक्यवाचम गुरकक्तेकमेवोक्तं ॥ शान्तिपवित्रल्निाभिक्िमििः कि 
चेथुरिति ॥ पारिजाताधृतशोनकीये पवस्वसोममित्यन्तानामृचां पटेनाश्वरछायन 
स्थतौ च साक््यादि मंत्रपाठेन शान्तिपवित्रङ्िगाभिकभ्मिरिति परिशिष्प्य भ 
प॑चनं छतं नखछचो विशेषतस्ता विवक्षितः पारिजातधृतकश्षोनकीये विशेषपाट- 
माबादुक्तपाठयोः परस्परं॑विसवादाच्च ॥ अत एवाप इत्यादिभिः शान्ति ततः 

कर्यादितयेव कारिकायाघ्रुक्तं ॥ आश्वलायनस्मृतो साकिन्रयादि ंत्ररमिषेकथ 
वान्ते उक्तं ॥ पण्याहयन्तेऽचयेष्टिमान दक्षिणाभिः; स्वशक्तित इति ॥ अत्र बह 
सप॑वा स्वग्रष्योक्तं यस्य कम परङीरसिति ॥ तस्प तावति शाघ्लर्थे ठते सव 
करतो भवेदिति स्वण्यायुक्तस्य नावक्ष्यकल्वमभिमेत्य कारिकाङृज्नयन्ताभ्यां परि 
चिष्ठपनुषतं ॥ माध्यंदिनक्ञाखायां त॒ ॒पुण्याहवाचनस्यानुक्तस्वात् ॥ यन्नाम्नातं 
स्वशाखायामिति वचनाद्ध दृचग्रद्यपरिशिष्टोक्तमेव दिष्टैः परिण्दीतमिति परिशिष् ॥ 

॥ अथोक्तपरिशि्टानुसारी स्वस्तिवाचनप्रयोगः ॥ 
तत्र कुशङुपघुमयवजटपाणिना यजमानेन देशकालयोः सेकीत्तनान्ते करिष्य- 

मागाघुककर्मगतया स्वस्तिवाचन करिष्ये ।॥ स्वपुरतः शुद्धायां भूगो पंच््णस्तु 
दुखेर्बाष्टरछकरणं ॥ ॐ भूरसोति तस्िन्नष्टदठे भूमिस्पशः ॥ आजिघ करुशमिति 
कुङदस्थापन ॐ परहीघोरिंति बारिणा करश्पूरणं ॐ या ओषधीरिति तसिि- 
स्कर सवो षथिप्रकषेपः ॥ ॐ दिरण्यगमे इति दिरण्यं च ॥ ॐ काडात्कांडादिति 
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वाया इति केचित् ।। ॐ अश्वत्थेव इति पैचपट्ानि च ॥ ॐ परिाजपतिरिति 

पेचरलनानां च ॥ ॐ पूर्णाद्वीती तंदरखपूभस्य पणपाज्रस्य कठशचोपरि निधानं ॥ 

ञ्या; फलटिनीसिति नालिकेखायन्यतमफङस्प पणपत्रे स्थापने ॥ ॐ सुजातो 

उयो तपेति वासोयुग्मेन कलशवेष्टनं ॥ ॐ मनोजूतिरिति मेतरेण करशचः सुप्रति्ि- 

तो वरदो भवस्थतेन करशषपरतिषठा ॥ अत्र केचिदेषमाचरन्ति ॥ ॐ तस्वायामीति 

्त्रषवा्यासमिन् करे वरुणमावाहयामीर्येवं कलशे वरणावाहने ॥ ॐ मनोजृति- 

रिति पन्ते अस्मिन करे वरुणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भवेति प्रतिष्ठा ।॥ ॐ ता 

यामीति पत्रेण वरुणाय नम इत्येवमन्तेन मैषादिभिः पँचोपचारेः संपूञ्य।। ॐ कल- 

स्य एते विष्णुरिस्यादिभिपैतरैः कठो विष्णवादीनामावाहन ॥ ॐ विष्ण्वादिभ्यो 

वेभ्यो नम इयेवं करशे विष्ण्वादीनापभ्यचेने ॥ देवदानवसंवादे इत्यादिभिः 

प्राना चेति ॥ एवै कलनं प्रतिष्ठाप्य स्वस्तिवाचना्ं विम्रवरणं ॥ तयथा ॥ अभु- 

कमोध्रमष्ठकमवरमधुकशर्माणं ब्राह्मणं स्वस्ति वाचनाथ्॑वां हणे इत्येव चतुर्ण 

वरणं ॥ मँधपुष्पादिभिस्तेषामभ्य्यने ॥ तेभ्यो भोजनदाने ॥ दक्षिणादानं च ॥ 

अथावनिङ्ृतजालमेडकः; कमषुकुकुषदशमेजलि शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना 

स्भपूशकढं धारयिता ॥ ॐ रिवा आपः सन्तु सोपनस्यपस्तु अक्षतं चारि- 

¢ चास्तु इति त्रिभिर्त्रः क्रपादुदकङ्ुमाक्षतानां विप्दस्तेषु दान ।॥ ॐ गेषाः पा- 

तु ुमेगरयै चास्तु ॥ पुष्पाणि पान्तु सोश्रियपरस्तो॥ अक्षता; पान्तु आयुष्यमस्तु॥ 

ताबुछानि पान्तु रेश्वयैपस्तु ॥ दक्षिणा; पान्तु आरोग्यमस्तु ॥ जत्र गधाः पान्ति 

त्यारिभितितरपूवदधियेगमान् ब्राह्मणान गेधादिभिः पूजयेत् ॥ सुमेगरयं चास्ित्या- 

सनि पत्रोत्तरादानि ब्राह्मणाः प्ति्रूयुः ॥ एवं ब्ाह्मणपूजने कृते युग्मा ब्राह्मणा 

दपरपाणयः पराङ्पुखासितषटेयुः ॥ तदक्षिणतो वाचयितोदङ््एखो दभेपाणिः स्वचित- 

कुमं सप दक्षिणदस्ते द्धानस्तषटेत् ॥ तदक्षिणपा पनीसस्कारयाश्च तिष्ठेयुः ॥ 
ॐ पनः समाधीयतामिति बराह्मणान्पति कत्ता व्रयात्॥ ॐ सपाद्ितमनसः सम ई- 

ति परे ॥ ॐ प्रसोदन्तु भवन्त इति कर्ता ॥ भरसम्नाः स्म इति परे ॥ ततः सवं 

सहत्य पंचदशचवाक्यानि वदेयुः ॥ शान्तिरस्तु पषटिरस्द तितं ृद्धिरस्त॒ अविः 

पस्तु आपुष्यपस्तु आरोग्यमस्तु सस्ति शिवं कर्मास्तु कपैसमृदधिरस्तु धमेसमृदिरस्त 
तरहमद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्त॒ शाखसमृद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु इष्टसप- 

दस्तु ॥१५॥ इत्युत्वा कगरेदेवतानामग्रहणपूवेकमश्चिः भीयतामिययेवं वदेयुः ॥ यत्र 

नामविशेषो नोक्तस्तेत् परजापतिः प्रीयतामिति ॥ ॐ द्भातेवेत्यवे परित्वा पुण्याह 

मनप व्रबन्तिति कमामपद्रमध्यो्पस्रेर्तमस्परेण वा कता तितरैयातुं ॥ ॐ १ 
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ण्यादेमिति परे तथा ब्रु; !} ॐ स्वस्ति न ददसयुच पटित्वा ॐ स्वरित भवन्तो 

त्रबन्त्विति तथैव करता विदत् ॥ ॐ स्वस्तीति अपरे ॥ ॐ ऋद्वयामस्तोपपित्यचं 

परिखा ऋद्धि मवन्तो नवन्तिति पूवेकरदेत् ॥ ऋद्धथतामिति परे ॥ ततः पत्नी 

वापतत उपवेदय जाह्यणाः सपह्वा दभषाणयः ॐ आपोदिष्टेति तिभिर्देवस्यस्वेति 

त्रिमिर्चोः चान्तिरियेकयाञ्न्येव मेतरैः शान्तिपवित्रहिगाभिक्रम्मिामिषिचे- 

यु? ॥ ततः घुवासिन्यो नीराजनाशीः प्रयोगनूतनवेद्खदानादियथाचारं मगर कुय- 

रिति ॥ इति बहश््चग्हयपरिशिषटोक्तः स्वस्तिुण्याहवाचनषयोगः ॥ 

॥ अथातिसंक्षिक्षस्वस्तिवाचनप्रयोगः ॥ 

तदाह रूपनारायणीये मद नरस्ते च बौधायनः॥ ब्राह्मणान् अन्तेन परिविदय 

पुण्यां स्वरिति ऋद्धिरित्योकारपूषैकं भरिस्िरेकेकामारिषो बाचयेदिति ॥ ब्राह्मणान् 

अन्तेन परिषेष्य भोजयिता एकैकमिति पुण्यादादिभिः संबद्यते ॥ एकैकामित्य- 

स्यानन्तरमालिष्यमिति शेषः ॥ तथा च पुण्याहादिरूपाभेकैकामारिष त्रिसि्वाचये- 

दिव्येवमाक्षिषो वाचयेदिति वाक्याथः ॥ तदित्थं ॥ यथोक्तङक्षणं केशं पूवेवस- 

तिष्ठाप्य गेधादिमिरभ्यच्यै गैधमारयख्ादिमिर्यथाङत्तयजितान् युग्मान् ब्राह्मणा- 

नुदङ्यखासुपवेश्य यजमानः स्वयं यजपानेनान्वारन्ध भाचार्यो वा प्राद्युखो गंधा- 

दिभिरधितं जल्पू्ण फडादिना पिहितास्यं कले कराभ्यामारभ्य ब्राह्मणाः मपा- 

स्य यजमानस्य वा गृहे ॐ पुण्याहं भवन्तो शरुषन्तविति तरिर्बाचयेद् ॥ ॐ पुण्याह- 

मिति त्रिः पतिनः ॥ ब्राह्मणा ममास्य यजमानस्य वा गहे ॐ स्वस्ति भवतो तर- 

बन्लिति तरिर्रैयात् । ॐ स्वस्तीति चरिः प्रतित्रूयुः ॥ ब्राह्मणा; ममास्य यजमानस्य 

हे ॐ ऋद्धि भवन्तो त्रवन्त्विति त्रिवैदेत् ॥ ॐ ऋद्रयतामिति विमालिः मतिर 

युः ॥ ॐकारपूैकं तु ब्राह्मणजातीययजमानपात्रविषये ॥ पुण्याहवाचनं दैवे नाह्य- 
णस्य विधीयते ॥ एतदेव निरोकारं कयात् क्षत्रियवेश्ययोः ॥ सोकार ब्राह्मणे इ- 

यान्निसकारं महीपतौ ॥ उर्पांथ च तथा देष्ये ससत श्र परकीत्तयेदिति स्वस्ति 

वाचने प्रङृलय यपोक्तेः ॥ इति ॥ | | 

 ॥ अथाभ्युदयिकनिभित्तसम्रहः॥ 

तत्र छदोगपरिशचिष्टे कात्यायनः।॥ अनिष्ट त॒ पिन शरदि र्यालकमे तु बेदि- 

कं | तत्रापि मातरः पूरं पूजनीया प्रयरनतः ॥ आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्ता 

तत्र समाहितः ॥ षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भक्तया शाद्धधुपक्रमेदिति ॥ अनेन 

ेदिककमेमत्रे श्राद्धे विदिते ॥ श्रातातपोऽपि ॥ नानदद् पिदन् श्रद्ध 
१८ 
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वेदिकं करिचिदाचरेदिति ॥ पर्सयेपि ॥ नानिष्ठा तु पिन श्रद्धे कै वेदि- 
कमाचरेदिति ॥ विष्णुपुराणे पराशरः ॥ कन्यापुजविवारेषु भवेरो नववे्मनः ॥ 
नामकमेणि बालानां चूढाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादि खदरशने ॥ 
नादीघखान्पिदनादो .तपेयेखयतेो गहीति॥ चूडाकर्मादिक इत्यादि शद्ध उपनयना- 
दिसस्कारोपसंग्रहाथेः ।॥ रएुत्रादियुखदशन इति पुत्रस्याद्ययुखदरने पुत्र ननम 
नीत्यथेः ॥ पुत्रादिुखदशन इत्यनेन तयोभ्यतासेपादकं पुतरनन्पमात्रमेष शर- 
ह्यते ॥ नतु जातकमे ॥ पूर्वोदाहृतैः सामान्यवाकयेवदिककर्ममामे प्राप्तस्य इदि. 
भ्राद्स्य केषुचित्कपेसु पयुदास ना्टकासु भवेदिति वक्ष्यमाण छंदोगपरिचि- 
वचने जातकमेणि तन्निषेधात् तेन प्रहणवननैमितिकं दद्विभादं पुजजन्न्यपि भव- 
त्येव ॥ कथित पुत्रादियुखदशेने इति येन भवासादिना पुत्रजन्पदिने जातकमै 
सन्निधानेन स्थितं तेन भरवासादागस्य नांदीयुखे पितगणं संपूज्य पुत्रादि्खे पश्ये- 
दित्थं इत्याह ॥ पुत्रादीत्यादि शद्वास्पोत्रस्यापि संग्रह इति निणय।मृते ॥ बह्माड- 
पुराणे ॥ कमण्यथाभ्युदयिके गवये चातिशोभने ॥ जन्मन्यथोपयने विवाहे पुर 
क्स्य च ॥ पिदन्नांदीगुखान्नेव , तपयेद्िधिपूषैकमिति ॥ आभ्युदयिक ताभ्युदया- 
यं कमे | राजामिषेकनवग्रदमखमहादानादिमांगल्यं गर्माधानसीमन्तोन्नयनादि ॥ 
भतिशोभन इति तद्विशेषणेन ब्राह्मण्यश्च जीवपत्यो जीवप्रनावयहुपदिगेयुस्तत्- 
छयुरय खलूजञा जनपदधर्मा प्रामधर्माथ तान्विवाहे भरतीयादिव्याश्वछायनय्हा स्ू- 
ब्राचुमतस्याचारपाप्तस्य फलादिभिगेभिणी इुक्लिमरणादेर्विवाहाचगहरिद्राचदना 
देथ निष्टत्तिः॥ निणयसिथो मास्ये ॥ अन्नपरा्े च सोमे च पुत्रोत्पत्तिनिमित्तके ॥ 
पुसवे च निषेके च नववेरमभयेशने ॥ वेदत्रतजखादीनां प्रतिष्ठायां तथैव च | 
तीयेयाजा हषोत्से दद्धिभ्रादधे भकीसितमिति ॥ अत्र पुत्रोत्तिनिमितते ेमित्तिकं 
श्राद्ान्तरं विधीयते ॥ नेमित्तिकपरथो वक्ष्ये श्राद्धमभ्युदथालसकं पुत्रजन्मनि तत्का 
जातकमंसपे नरेरिति मार्कडेयपुराणवाव्ये नपित्तिक; समशद्धाभ्यां भराद्धस्य नात- 
कमे तुस्यत्वावगमेनांगखायोगात् ॥ वेदव्रतान्याप्नेयादीनि ॥ इपर तु प्रथम- 
वरषानन्नरं कात्तिक्यादिकाले ॥ काम्ये प्रयोगे क्रियमाणे ृद्धिशराद्ध ॥ नतु कृतस- 
पिदीकरणस्याङ्ृतसपिदीकरणस्य च प्रथमसंवर्तराभ्यन्तरे दद्धि्राद्मिति दरि- 
हरमाध्ये स्पष्टं ॥ बाह्ये ॥ वेदत्रतेषु चाधाने यज्ञपुंखवनेषु च ॥ नवान्नभोजने स्ना- 
ने उटायाः प्रथमरत्तये ॥ देवारापतडागादिभरत्तष्ठद्यस्सवेषु च ॥ राज्याभिषेक 
बाछाननमोजने रृद्संज्ञकान ॥ वनस्थाचाश्रपं गच्छन् पूर्वेदुः सद्र एव वा ॥ षि. 
ठन पूरँक्तविधिना तपेयेत्कमेतिद्धय इति ॥ काल्द्च रोगाति; ॥ नापान्न- 
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चोरगोदानसीमोपनयपुंसवे ॥ स्नानाधानविवाहेषु नादीश्राद्ध् विधियत इति ॥ 
गोदाने केशान्तः ॥ सीमः सीमन्तोन्नयनं ॥ उपनय उपनयनं ॥ स्नानं बेदं सपा 
प्य स्नायादिस्यादिना विदिते समावत्तन ॥ आधाने गर्भाधानं ॥ इद्गाम्बेः ॥ 
अभ्न्याधानामिषेकादाविष्टापुत्तं सिया ऋतो ॥ दृद्धिश्राद्ध प्रकृत आश्रप्रहणे 
तथेति ।। जावालिः ॥ यज्ञोद्ाहमतिष्ठास् मेखलार्बधपोक्षयोः ॥ पुत्रजन्पदषोर्समे 
ठद्धि्राद्ध भरकीत्तितमिति ॥ अत्र दानहेमाद्रिः ॥ तेन दशेपुणेमासादिष्न्येषु 
वचनविशेषितेषु कमपु टदिश्राद्धपाचरणीयं ॥ तुखापुरुषादीनां तु यागसश्नद्बना- 
छोकपारङावाहनमंत्रेषु च सर्वेषु मपाध्वरं पाहि यत्ञं रक्षस्वेच्यादियज्ञशद्वपयोगास्सल्य 
पि दानरूपतवे यागधर्मेण भवितव्यमिति ॥ तज्ापि दृद्धिश्राद्ध कतेव्यं | एवमेष- 
सहोमकेषु॒धान्यपवेतादिष्वप्यनुसंपेयमित्याह ॥ कालदर ॥ सीमन्तव्रतचोना- 
मकरणान्प्राञ्चनोपायनस्नानाधानविवाहयज्ञतनयोत्पत्तिपतिष्ठाष्ठ च ॥ पुदत्या 
वसथप्रवेशनसुतस्यास्यावरोकाश्रमस्ीकारक्षितिषाभिषेकद यिताधर्तौ च नांदीुख- 
पिति ॥ आश्वङायनगरह्यकारिकायापपि ॥ स्यादाभ्युदयिकं श्राद्ध॒दद्धिपूर्वषु क- 
मसु ॥ स्यास्पुंसवनसीमन्तचोकोपनयेषिह ॥ विवाहे चानखापेयपभृतिभोतकमेसु ॥ 
इदं श्राद्ध पर्वत द्विनोषद्धिनिपित्तके ॥ अन्यः षोडशसेस्कारं भ्रावण्यादिष्वपी- 
प्यते ॥ वाप्याद्युपनादो तु यः पूतनिपरित्तकपिति ॥ अन्येरितयुक्तसर्करेभ्योऽ- 
नयेषु जातकपादिषु श्रवणाकर्पादिषु च तदनावश्यकमिति ज्ञापनायपिति स्पृतिकौ- 
स्त॒मे ॥ अत्र वानिष्टति सामान्यवचनादेव विवाहादिष्वपि ृद्धिश्राद्धसिद्धो तेषु 
कन्यापुज्रविवाहेषित्यादि पुनवेचनयुपसहास्थं ॥ तैन विरोषवचनोपात्तेष्वेव कमसु 

, द्धिश्राद्ध भवति नान्यत्रेति केचिदाहः \ तदयुक्तं ॥ सापान्यवचनानथेक्यापत्तेः।। 
यत्र हि श्षाखान्तरगतसेन वा द्रारविश्चे स्बेघरभरमाणेन वा सापान्यश्ञाञ्पप्यथवद्ध- 
ति तत्रैबोपसं दारो भवति ॥ पुरोडाशं चतुद्धां करोव्याभ्नेयं चदा करोतीत्यादौ 
प्रकरणानारभ्याधीत साप्रदशरयवाक्यादो च ॥ न चेह तथा संभवति स्म्रतिपुराणा- 
दीनां सर्वेषां सर्वान्तिप्रपाणस्वेन श्ाखान्तरन्यायामावात् ॥ साक्षात्कर्मागसेन 
तस्य चोभयत्रापि वाक्यायत्वेन सप्रद्क्षन्यायामावाच्च तेन केषुचिरपुनवचनं सा- 
पान्यवचनस्य परपचमात्र तत्रावरुयकतसाथ वा ॥ अत एव होमवेश्वदेवादिषु केषांचि 
द्द्धिभाद्वानवुष्टानं केषांचिच्वावुष्ठानै ॥ येषामवुष्ठानं तद्विषयमेवेदं छदोगपरिशिष्ट 
छात्यायनवचरन ॥ आधाने होपयोगैव वैश्वदेवे तथेषच॥ वङिकमेणि दश्च च पोणे 
मासे तथैव च । नवयज्ञे च यज्ञा बदन्स्येवं मनीषिणः ॥ एकमेव भवेच्छराद्धमेतेषु 
न पृथक् पृथगिति ॥ वैशदेवादिषु ब्राद्धाचिनिषेधादप्युपसंहारो न युक्तः ॥ उप- 
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संहारे तत्र श्राद्धस्यैवापरसक्ते! ॥ विष्णुपुराणे ॥ जातस्य जातकर्पादिक्रियाकांडपशे- 
पत; ॥ पुरस्य इर्वीति पिता श्राद्धं चाभ्युदयात्मकमिति ॥ जातकमादिक्रियाकांड- 

पप्यसंस्काराः पुत्रस्येति पुरत्वस्यालुबाद्यगततेवेनाविवक्षितस्वास्कन्याया अपि भव- 

ति ॥ तच से्रकमेव ॥ पेतरबाये मानाभावात् ॥ यत्त॒ जातकमादिसंरकारालुपक्र- 
म्याह याज्ञवसक्यः ॥ तूष्णीमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समत्रक इति तलधा- 
नोगमेत्रवाधा्थ। यदि हयवभृथेन चरतीतिवत्ततीयान्तेन सागभावनामभिधाय तस्यां 

ृष्णीस्वं विधीयते ॥ ततः स्याद्गमेत्रवाधः ॥ इह तु यज्ञाथवैणेवे काम्या इष्टयस्ता 

उंपाश्यः करैया इत्यत्रेष्टीनामिव क्रियाणां प्रथमान्तपदोपात्तत्वालसधान एव तष्णी- ` 

लविधिनारमिोपि ॥ तैन कन्यानामकर्मादो पृण्याष्टवाचनदृद्धि्राद्धादिसमत्रकमेव 

युक्तं ॥ नच नैताः कणवेधाता पंत क्रियाः चियः ॥ विवाहो पेत्रतस्तम्याः 

शदरस्यामेत्रतो दशेति व्यासवाक्ये शूद्रस्य दशेति शूद्रस्य क्रियापथमान्तपदोपतत्वा- 
न्तत्रापि प्रधाने तृष्णीलेषिध्यायपत्तस्तेषां पुण्याहादि वाचनदृद्धिभाद्धादिसमेत्रकस्या- 

दिति बाच्यै ॥ शुद्र बणेथतुथोपि बभव्वाद्धमेमरेति ॥ वेदमेत्र स्वधा स्वाहा चषट्- 
काराद्रिमििनेति स्मृस्यापद्यवा एतच्छासने यच्छ्रस्तस्ा्छद्रसमीपेनाध्येयमिति 

सतया च शद्रसननिधो वेदर्म्रपाठनिपेधेन तत्तेबधि पुण्याहवाचनादौ वेदर्म्पाठस्य 
सुतरां निषेधसिद्धः ॥ अतो न तवर म्॑प्रसक्तिः ॥ द्विनक्लीणां तु चूडाकरणे सष- 

तरको होमः ॥ तदाहाचा्ः ॥ जातकर्मादिच्डान्तं स्लीणां कायेममे्कं ॥ दोपहृसयं 

तु पुवस्स्यारीणी चूडादृताबपीति तस्मात्तासां वचनाभावे प्रधानक्रियाघ सवेमभ- 

तरकमेवेव्यलपनसपजस्पेन निव्यकमेसु प्रधानादरत्या भराप्तायाः आओद्धाततेरपवादमाह 
छंदोगपरिरिष्टे कात्यायनः ॥ असङ््यानि कर्माणि क्रियन्ते कमेकारिमिः ॥ पतिः 

प्रयोगे रताः स्युर्मातरः श्राद्धमेष चेति।। तेन पुनराधानादो नाम्युदयिकं ॥ द्विरी- 

यविवाहानन्तरं क्रियपाणेषु पनराधानादिषु तु भवस्येवाभ्युदयिकं ॥ तदुक्ते रेणु 

कारिकायां ॥ उद्वाहे पुनराधाने मातृश्राद्ध भवत्तेते ॥ प्र्षादो मणिकाधाने पहा- 

यङे तथेव चेति ॥ पुनराधेये तु आभ्युदयिक संप्रदायदेवयाहिशादिभिनं हिखितं॥ 

रापराजपेयिभिस्त पुनराघेये मातरपूनाभ्युदयिके इ्युक्तं पायधित्ताध्याये ततका- 

म्यपुनरापेयामिप्राये ॥ द्शपूणेमाप्तस्यज्योतिष्टोममित्रविदेष्टयादिनी कापनाभे- 
दात् पुनः पुनरलुष्ठाने त प्रतिमयोगमाभ्युद यिकाृत्तिभवस्येव ॥ सगुणस्येव टि 

काम्यत्य कमणः फललनकफलात् ॥ अरित्र खाभ्युदयिके संपरदायादिभिः कसा 

ुपेभिषपिति न धिश्च: ॥ असङच्ियमाणपध्ये आधानादि नतरयङञनतेषु विशेषमाह 

स एव | आधानदोमयोभरैव वैश्वे तथैव च ॥ बटिक्रयैणि दे च णेणपासे त- 
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येव च ॥ नवयक्ञे च यक्ता वदन्त्येवं मनीषिणः ॥ एकमेव भवेच्छराद्धमेतेषु न पृ- 
यक् पूथगिति ॥ अत्र दक्षपोणमास्पदाभ्यां पक्षादिषु विहितः स्थाछीपाकोऽभि- 
धीयते ॥ यद्यपि पारस्करश्दये पक्षादिषु विहिते स्थारीपाके दशेपोणमासपदपयोगो 
नास्ति तथाप्यथ दरमासयोः संध्यां पौणमासीभ्ुपवसेदिति चंदोगण्चे स्थाङीपकेि - 
दशेमासपूणमासपदाभ्यां स्थारीपाकाभिधानं ॥ अस्मि उंदोगण्् पोणपा- 
मास्या्ुपवास्तविधानादुपवासश्चब्दस्य च पूर्वा पोणमासीषत्तरां गोपवसेदिति का- 
त्यायनसत्रे नियमपरस्वेन कर्कोपाध्यायारिमिर्भाष्यकारैव्याख्यातत्वादावसथ्या्नि- 
परतोपि पणि वपन व्रत्याराना दया नियमाः श्रोते विहिता भवन्ति ॥ अत परवस- 
प्ोपवसेदिति ॐंदोग्ये ॥ नोपवासः प्रवासे स्यात्पस्नी धारयते व्रतं ॥ शाखायन- 

गह्य च प्रवाते उपवाप्तनिपेथः | न च छंदोगादिविषयमेतदिति वाच्यं ॥ परो- 
क्तस्याविरोधिन उपादेयखात् ॥ शिष्टाचारोप्येषं ॥ एतैन यृष्या्निपरता पवेणि 
वपनन्रस्याश्चनादिनियमो नास्त्यनभिधानादिति बदन्तो निरस्ताः ॥ अनाहि- 
ताभ्तेनेवप्राश्चनपित्यादिना विहितं नवधाश्चन नवयत्तः ॥ आधानपाये प्रातहापादि 
नवयज्ञातेषु कथैसु न केवलं प्रतिप्रयोमं प्रतिकर्मापि श्राद्ध कत्तव्य ॥ किन्खाधाना- 
दो तेनैव श्राद्धेन सर्वेष्वेव क्षु श्राद्ध छते भवतीत्यथः ॥ एवं च भ्रावण्यादिषु 
पतिकमे भाद्धमिप्युक्तं भवति ॥ एव॑ चातुर्मास्यपशयुत्रधज्योतिशेमादिकपपि 
अत्यद्ध कुषद्धिः भथमप्रयोग एव प्रतिकर्मादो श्राद्ध कत्तव्य ॥ असङृथानि 
कर्पाणीति वचनात् ॥ अत एव संप्रदायरोकररामवाजपेयिदेवया्िकादिभि- 
शातुरपास्य निरूढपशचु्ध ज्योतिष्योमादिषु धोतकथषु परथपप्रयोगे दद्विभ्राद्धमि- 
त्यक्तं ॥ एतच्च नारायणदत्यनुसारेण छोक्रयं व्याख्याते ॥ आश्नाकांद्यस्त्वन्यथा 
शयन्ति ॥ आपाने दोपयोशरेत्यादिश्ठोकदयेऽनुपात्तचातुर्मास्यादिष्वसकरदुष्ठीय- 
पानेषु भाद्रपप्यसकृदेवानुषठेय | अंसङृ्यानि कर्माणि इत्यत्र सामान्यतो श्चतस्य 
कर्रद्वस्याधाने इत्यादि शछोकदयोक्ताधानादिकमे विशेषपरसेनोपसद्मरात् ॥ 
तेनैतन्मतेऽयमथः ।। एतेष्वाधानादिषु नवयज्ञान्तेषु कमध्वेकमेव परथमप्रयोग एष 
प्रतिक श्राद्धे स्यान्न पृथक् पृथक् पतिप्रयोगे न स्यादिति ॥ शछोकदवयातिरिकतेषु 
भरवणाकमोपाकमैषु शृहयोक्तेषु कमसु दरीपणमासचातुमास्यञ्योतिष्ठोमादिषु भो. 
तेषु क्षु त॒ प्रतिपरयोमं ्राद्धाटत्तिरिति तदयुक्तपित्वन्ये ॥ सामान्यविधिकेय््या- 
पयेकस्यां स्थरप्याबुपसहारानम्युपगमात् ॥ अतश्च नारायदतिहता कृतेव व्याख्या 

` इयायषी॥ हमामेव व्याख्यामनुखख .श्रौतपद्तिप्रगेषयिः सेदायादिभिः स्वर्या 

ह्िकिदरीपूणभासाग्रयणचातुमांस्यनिरूढपदयुवैवज्योतिष्ठोमादिषुं कमेषु परथमभ्योगे 
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पतरः श्राद्धपिल्युक्तै ॥ इद चादाने होपयोेस्यादि वाक्यपावसथ्याधानादि 
ग्रह्ोक्तकमपरं ॥ अन्यथा वेशवदेववलिकमणोरंतः पाडनुपपत्तेः ॥ यत्त वासुदेवहरि- 
हरादिभिरावसथ्याधानादिषु नवयङ्गान्तेषु कमु प्रतिकमे परथपमरयोगे श्राद्धमिस्यु 
क्तं । तत्राधाने होमयोरिल्यादि कात्यायनवाक्यरयाचाकेकृतव्याख्यामूटभनिष्टेति 
सामान्यवाक्यं वा मूर ॥ यत्त॒ स्मात्तपिडपिवृयज्ञारंमे दृद्धिभाद्धं कत्तव्यमिच्यु- 
क्तं गगाधरपद्धतो ॥ तन्न॥ नाष्टकासु भवेच्छ्राद्धं न श्रद्धे आराद्धमिष्यते इति का- 
स्यायनवाक्ये द्वितीयपादस्य हैतुबन्निगदतया परथपररोषत्वेन व्याख्यानात् ॥ आ- 
वसथ्याधानं द्रकाठे दाया्यकार एकेषामिति शत्र दायाधकारे वेति वाच्ये यदै- 
केषापिति सूत्रेणान्तश्ाखान्तरीय काछान्तरं ्चयति ॥ तच मेते वा गहपतो परमे- 
ए्टीकरणमिति गोभिखगहये मेते वा गृहपतो स्वयं ऽयायानिति शांखायनग्रहये च वि. 
हिते ॥ तेन गृह्यपतिपरणोत्तरफाले क्रियमाणमावसथ्याधानै सपिडीकरण सहि 
तानि मासिकश्ाद्धानि विहितकारापकषपूवेकं विधाय. उनाद्विकशराद्रान्तान्युन 
मापिकश्राद्रानि च स्वकाङापकषपूवेकं पिधाय मावृपूजाभ्युदयिकपूेकौ पु 
ण्याहे काय |! यथाहोश्नाः ॥ ततः सपि्डीकरणे वार्षिके मृतवत्सरे ॥ आधाना- 
य पसंपाप्तावेतस्यागपि वर्सरादिति ॥ शांखायनग्ह्यकारिकाकारोपि सिथग्राद्ी य 
था व्येष्ठः सपत्नीकोधिकारवान् ॥ मेते पितरि वा र्यात् व्येषु पूत्रो्िधारणं ॥ 
सपिडियितवा पितरमविभक्तोदुजेरपीति केचिदाहुः ॥ अपरे वेवमाहुः ॥ गृहपति- 
प्रणादेकादशे द्वादशे वाहन्य्वागेकादशादश्रादान्माद्पूजाभ्युद यिका दवम 

सथ्याघानं काय यथोक्तं पारस्करणर्यकारिकायां एतद् गृहपतौ प्रेते यदि 
कादशोहनि। पागेवेकादशश्राद्राद्षद्धिभ्राद्धषिवजित। एवं ज्येष्ठः समादध्याकनीया- 
आ विजयेत् ॥ एकादशेनिहि कुवीत द्वादशे वा विचक्षण इति ॥ अत्र च एतङ् ग्रह 
पतो प्रेते कुयदिकादशेहनि ॥ प्रागेवेकाद्शश्रादवारस्यो जागरणादिक ॥ न तसपू 
यतः परोक्तः सपिडनविधिः कचित् ॥ दृद्धिश्राद्धस्य छोपः स्यादुभयोरपि पक्षयोः॥ 
वयेष्ुः इ्यात्तथाधानं कनीया विवनयेत्॥ सेकादशेन्दि कुर्वीत द्वादशे बा विचक्षण 
इति छंदोगपरिशिष्टे कात्यायनवचनमूरं ॥ अस्याथः ॥ आधानपुषदिने रत्रौ 
यद्विहितपटयुपसमाधानरूप वसिष्टोक्तपभिजागरणं तद्पूवेदिनेऽन्चलान्न कैव्यं ॥ 
किन्त सथ एवेतत्ृ्यादायानं च ततपूषेपिति ॥ एकादश्ाहश्राद्रस्य खोप एव स्या- 
त् ॥ यस्मादेकादशादश्राद्धात्पूर कतग्यत्वेन सविडनत्रिधिः कवचिदपि नोक्तः ॥ 
सपिदीकरणात्पूर च नाभ्युदयिके ॥ निषेधादिति भावः ॥ एकादशाहेऽसभवे द्रा 
 दश्ाेप्येकादशराहश्राद्धं कयपरियुक्तं कर्मे ॥ ॥ अत आह दादे वा विचक्षण 
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इति ॥ तेनाहन्यपि प्रगेवेकादश्राद्रादित्यतुसंपेयं । यत्त यदहर्वा इद्धिरापयेतेति 
कात्यायनसूत्र ृद्विश्राद्निमित्तमूते कथमात्रे उपरिथते सति सपिडीकरणापक्षे पि 
धायकं तदावस्थ्यायानव्यतिरिक्तोपनयनादिसवेकमेविषये बोध्य यत्त॒ कको 
पाध्यायरक्त ॥ भग्न्यभवे तु विप्रस्य पाणवेवोपपादयेदिति मनुवचनं ॥ तदन 
तावसथ्याधानाभ्युद्यिकविषयमिति तहारकारे दायाचकाले वा क्रियपाणावस- 
भ्याधानार्युदयिकविषयं बोध्य न पुनः सविदीकरणापकपपूर्वके क्रियपाणा- 

 वसथ्याघानाभ्युदयिकविषयमिति॥ एवञ्रुभय विधश्ाच्रसद्धावादेवं व्यवस्थावाजसने 
यिभिदच्दोगेथ भागेवेकादक्षश्राद्धादेकादशाहे द्वादशारे वा अभ्यदयिकवसमाव- 
सथ्याधानं कार्यं ततो यथोक्तकाठे स्पिदीकरणमिति ॥ ̀  अन्यैप्त॒ सपिडीकरणाप- 
कषपूवकमावसथ्याधानं मात्पुजाभ्युदयिकं छता पुण्याहे काथपिति अन्येत्येव- 
पाहुः दारकाछादो ृतावसथ्याधानेन क्रियमाण ओरोताम्याधानविषयपावाना- 
द॒पसंप्रापषेततल्ागपि वत्सरादिप्यशचनसो वचनमिति ॥ अतव एवोक्तं क्कोपाध्या- 
यः ॥ उक्तेन न्यायेनाऽनादिताग्निनापि चाभ्युदयिकं करबैता इदं पूर्वमेव: कर्- 
व्यमिति ॥ अनाहितागिनग््याधिपान् ॥ असिन्पक्षे ग्रहपतिमरणादेकाद शाह ̀  द्रा 
दशाहे वा मातृपूजाभ्य॒द यिकरदहितमावसथ्याधाने सर्वेषां भवतीति दिक् ॥ अभि- 
ष्टा तु पित्न् श्राद्धे न इर्यात्कपे वेदिकपरिरयादिभिः पृषोदाहतैः सामान्यवचने 
दिककमेपात्रे पाप्तस्य उदिश्राद्धस्य कमविरोषे निषेधपाह छदोगपरिशिष्टे कात्या- 
यनः ॥ नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न घ्राध्ये श्राद्धमिष्यते ॥ न सोष्यन्ती जातके भो- 
पिता गतकमैस्विति ॥ अस्याथेः ॥ उरध्वेमाग्रहायण्यास्तिसोष्ठका . इत्यादिना विहित- ` 
अष्टकाः शआराद्ररावेणादि ( पिडपिवयङ्ञान्वाहार्यादो ) केचित् द्वितीयपादस्य हेतु- 
वन्निगदतया भथपरेषत्वेन व्याख्याने कुवन्ति ॥ सोष्यन्तीपद्धिरभ्यक्षव्येव त॒ द- 
शामास्य इत्यादिना प्रसवात्पूवे - विदितं कपेजातस्य कुपारस्याच्छिन्नायां नाल्यां 
मेधाजननायुष्ये करोतीस्यादिनां विहिते जातक्रम ॥ पोष्येत्यग्रहाजुप तिष्टत इ- 
त्यादिना विहिते भोषितागतपित्रकतेक कमे केचितिदं कात्यायनवचो नित्यानुवा- 
द्कमेव न निषेधकं ॥ प्राप््यभावादित्याहुः. ॥ तन्न ॥ सामान्यवाक्येः पूरो 
तरेव भाद्धस्य प्राप्रखासाश्रिपूषके हि निषेधे संभवति सति निप्यानुवाद् करप- 
नाया अन्यायल्वार्सामान्यवाक्यानां विरोषवाक्यरुपसंहरस्य सापान्यंवाक्यवे- 
यथ्यापत्या पत्रे निरस्ततराच्च |॥ अये च जातकर्पागस्वेन दृद्धिश्रादनिषेधरछेदोग 
पात्रविषयस्तत्परिंशिषएठततादिति समयो्योते ॥ तेनान्येषां तत्रापि तद्धवत्येव। 
तथाच हेमद्र इृद्विभाद्धं तु कत्तव्य. जातकर्मादिके यवा . इति ॥ आश्वरायनष््- 
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कारिकायापपि }॥ उन्येः षोडशस्तस्कारभ्रावण्यादिष्वपीपष्यत इति ॥ युग्मान् द. 
द्विपृततष्वयग्मानितरेष्विस्या्रायनग््यपत्रव्याख्यावसरे हत्तिरंथेपि ॥ अन्ये च 
पोटश्सस्कारा दृध्थिश्राद्धविषय इति ॥ जातकमणः षोडश्चसेसकारतिगतसात् ॥ 
अत एव वासुदेषरेणुकहरिहरादिमिजतिकर्पाणि मातृपूजापुवेकमाभ्युदयिकं श्रा 
ध्यं विधायेर्यक्तं ॥ पुत्रजन्पनिमित्तकं पुरुषायेमाभ्युदयिकं तु ततः पूवे भवत्येव ॥ 
एवे पृथक् श्राद्धदरयासंभषे तु पुत्रजनननिपित्त जातकर्बागिभूतं चाभ्यदयिकं त्तरेण 
काथ ॥ यदा तु जातकर्मागसेन दृद्धिश्नाद्निषेधः कात्यायनेनाभिरितस्वादवि 
रदरत्वाज्च वाजसनेयिभिरप्यनुसत्तम्यस्तद् तु यन्नातकमेणि पादेपूजापूवकपाभ्युद् 
य्व श्राद्धं विधायेति वामुदेवरेणुकहरिहरादिभिरक्त तनेपितिकै परं व्याख्येय। 
निषेधस्य जातकर्पागश्राद्धपरत्वेन नेमित्तिकशराद्धपरत्वाभावात् ॥ ततश्च पुजन 
ननि पित्तकपाभ्युदयिकशाद्ध करिष्य इत्येव संकर्ष; ॥ छदोगपरिषिष्टे कास्या- 
यनः । बिवाह्यदिकमगणो य उक्तो गर्भाधान शुश्रम यस्य चान्ते ( धवदश्चैन सम- 
हनीययानारोहणरथाक्षमगग्रहमवेश्चचतुथींकमपयन्तो विवादः ) विवाहादावेकमेषप्र 
कुर्याच्छ्राद्धं नादौ कपणः कपेणः स्यादिति॥ विवाह आदियस्य गर्भाधानमन्ते यस्य- 
कमेगणस्य श्रतवन्तः स्म ॥ अत्र कभगणे विवाहादावेकमेव शराद्धं इर्यान्न प्रतिकर्पा- 
दौ ॥ एकेनेव कृतेन श्राद्धेन सर्वाण्येतानि ्राद्धवन्तीति ॥ तेन गृहपवेश्चयानारोह- 
णरथाप्षमगचतुर्थीकमगर्माधानेषु न टद्धिभराद्धं ॥ विवाहादिगणे पठितत्वात् ॥ 
रेणुकारिकायां तु ॥ तेन नेपित्तिकस्वाच दद्धिश्राद्ध भवेदिरेति रथाक्षभ॑गादिनि- 
मित्ते विहिते नैमित्तिके कपेणि शृदिश्रादधषुक्तं ॥ गर्माधानुसवनसीपन्तोननयनेषु 
तु वाजसनेयिभिः कर्पागश्राद्धं कायं॥ निपेककाठे ( ग्माधानकाठः ) सोमे च सी- 
पन्तोन्नयने तथा ॥ ज्ञेयं पुंसवने श्राद कर्मागद्धिवहछतमिति देमप्रौ पारस्करवच 
नात् ॥ पातपूनाया्रुपदरित श्राद्धकाशिकाकारोदाहुतन्यायाच ॥ यत्त गगेवासु- 
देवहरिहरादिभिगेपांधानादिषु त्रिषु सेरकारेषु दद्धिश्राद् क्तं त्र्पागदरद्धिश्ाद्यो 
नेतिमेदद्टदिकश्द्धनेव कमागद्ुक्तपिति ध्येये ॥ तथाच गर्भाधानादिषु तषु स- 
स्कारेषु कर्पागश्राद्धं करिष्ये इति संकरः ॥ एवं सोपयागेषि॥ यदा तु नारायण- 
हिता ॥ अत एव भविष्यपुराणपित्युतवा निपेककाङरे सोमे चेति वाक्योदा- 
हरणान्नेद् पारस्करवचन ॥ तद्रा त॒ कर्पागददिश्रादधयोर्विकरः विवाहादिकमैगण 
इति कात्यायनवचन छंरोगविषयं ॥ कात्यायनोक्तत्वाद्रानपनेयिविषयमपीति क 
चित् ॥ छांगङ्योजने सौताय्ने च परतिपयोगं धाष्याटृत्तिः॥ तदुक्तं छंदोगपरिशि 
ष्टे कात्यायनेन॥ इङाभियोगादिषु (हकयोजनाद्विषु ) तु षटु. इयाद् एक् पृथ- 



{ १४५ )} 
क ॥ प्रहपमियोगमन्येषामादवेकं ठ कारयेदिति दखामियोगसीतायहलङ्य- 
प्रयणमररवणपययणेषित्ति छदोगश््ये दरामियोगादयः परसिध्धाः ॥ तेषु प्रति- 
भयोगे श्राद्ध वासुदेवरेणुकहरिहरादयस्तु प्रथमप्रयोगे शराध्यमित्याहुः ॥ अन्धेषां 
भवणाकमादिनामादावेकं कारयेन्न परतिपरयोगपरिलयथैः ॥ यदालेकस्य संरकायस्य 
युगपदेककाठे नामकरणाद्नेकै सस्काशः क्रियन्ते तदेफमेव भाष्य ॥ तदाह तमव 
कात्यायनः ॥ गणकः ( सयुदायेन ) क्रियमाणे तु पातृभ्यः पूननं सत् ॥ ष 
देव भवेच्छरध्थमादौ न परथगादि ष्विति ॥ मातृभ्य इति चतथीं ष्य ॥ अत्रादौ 
यज्नन्मनिमित्त यच संस्कारादिषु विहितं तत्सङृदेव कायं न पृथगित्यन्वयः तत- 
श पृत्रननननिपित्ते चोखान्तसंस्कारागं चाभ्युदयिकं तेत्रेण करिष्य इति संकर्ष) 
एवं यमयोः संस्कारेपि देशकालकर्त्रैक्यादिति निषेयसिधो कमलाकरभद्वाः॥ कैचित्त 
योगसिद्वाधिकरणन्यायेनेकया सामग्या एकमेव काय मन्यते ॥ एवं च संस्कायै- 
निष्ठ नायुपनयनविवाह्ा दिजन्यपरपापूर्वाणांसांगघार्यपृथगेवाभ्युदयिकमित्याहुः।यु 
रवस्तु नद्यगपित्येवावत्तनी्यं ॥ तथास्वे प्रयाजादीनामपि प्रतिप्रधानमादृ्यापत्तेः॥ 
अश्ह्यमाणविरोषत्वात्तत्रस्ं तु तद्वदेवा्राप्यविरिष्टं ॥ तेन यथाऽनेकयुपस्यखेयं देश 
प्रप्तिः सन्नैतिकदेशं प्राप्त इति बुद्धिमवति तत क्रियमाणापृषाहुतिरथ्रह्ममाणविशेष- 
तात्र तथात्रापीरस्याहुः ॥ रेणुकारिकायां तु॥ इद भाद्वादिकं सव त्यक्ताक्तिभमेदे 
भवेत्पृथगिप्युक्तम् ॥ इति ॥ 

॥ अथ  कमोरंभप्रतिवेधकनिमित्तनिणयः ॥ 
तत्र नारदः ॥ सूनोर्पातिरिं गभिण्यां चूहाकमं न कारयेत् ॥ पचाद्वासागधो- 

ध्वं तु गर्भिण्यापपि कारयेत् ॥ सहोपनीत्या इयचि्तदा दोषो न विद्यत इति ॥ 
अत एव केधिदुदाहतस्य सूनोर्मातरि गभिण्यां मोजीचृडेन कारयेदिस्यस्य वचसः 
समूरतवेपि प्रश्येकमेव निषेधो न सदितयोः प॑चाद्वानि पचन्ते यसिन्दिने तसं 
चाद्धं ॥ प्रकारान्तरेण निषेषापवादमाह वशिष्टः ॥ गभं मातुः मारस्य न हर्या. 
चौरकमे तु ॥ पचमासादधः इर्यादत उर्व न कारयेदिति पंचमाप्ता गभेतबधिनः 
पू्न्ते यसििन्दिने तत्पंचमासं ॥ प्रकारान्तरेण चोलनिषेधपाह् कास्यायनः ॥ इरे 
्रतुजयादर्वाग् मनान्नतु सुंडने ॥ पवेशाज्निगेमो नेष्टो न इर्यासपैगदजयमिति ॥ 
करतुत्रयं षण्मासाः ॥ इर त्रिपुरुषं ॥ पुरूषत्रयपयन्ते परतिकर स्वगोतरिणं ॥ प्रवेश 
र्निगेपस्तदरत्तथा पडनयुंडने इति मेधातिथ्युक्तः || यडनादिस्वरूपपप्याह केगत्या- 

यन; ॥ पूर्वाः भवेशाख्य; कन्योदरादस्तु निगमः ॥ यडनं चोरमिदयक्तं चतोद्वरे 
९८ 
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त म॑डन॥ चों पडनमेषोक्तं॥ बअयेखरणास्परं वरणात्तदुपक्रमकाद्राण्दानादित्थथः। 
मजी चोभयतः कार्या यतो मोँजी न यंडनपिति ॥ उभयतो विवाहासागृध्ं चै. 
त्यथः ॥ दद्रवसिष्टः ॥ एकमातजयोरेकवस्छरे पुरषद्रयोः ॥ न समानक्रियां र्या 
म्मातृमेदे विधीयत इति ॥ तथा इरे. चतुःपुरुषपयैन्तं सपिदीकरणान्तपरेतधाडानु- 

शनालाक् पांगलिकापरपर्योपपाभ्युदयिकं कमे न काथेपित्याह मेधातिथिः ॥ मेत- 
करमाण्यनिरव्यं चरेन्नाभ्युदयक्रियां ।॥ आचतुर्थं तततः पसि पचमे शुभदं मवेदिति।। 
अत एवानिवर्स्यत्यतर समानककतुकलं न विवक्षिते ॥ यदोष नरः शला सवपापः 
मष्ठ्यत इतिवत् ॥ मातरि रजस्वरायां इद्धगाग्येः ॥ निवाद्रतचूडासु माता यदि 
रजस्वला ॥ तस्याः शद्धे; परं कायं पागस्य मनुरत्रवीदिति माधवीयादो प्रारंभा- 

ल्माग्िचाहस्य माता यदि रनसखडा ॥ नित्तिस्तस्य कत्ते्या सश्वश्चुतिचोदना- 
दिति ॥ आर॑मोत्तरं  रजोदरनघूतकादो तु न विवाहादिभतिवंधः ॥ विबा्रतय- 
हेषु भाद्धे दोभेचने जपे॥ आरन्ये घूतक्षं न स्यादनारण्ये तु हतक प्रारंभो वरणं 
यतते संकत्पो तसन्रयोः नांदीश्राद्धं विवादादो श्राद्धपाकपरिक्रियेति विष्णुक्तेः ॥ 
वरणे तु मधुपकन्ति ेयं ॥ गृदीतपमधुपकेस्य यजमानाच्च ऋखिन इत्युक्तेः ॥ एतच 

` धुरणवल्सेव ॥ अवरणवरस्वाधनेष्टि पश्वेधादिषु तु स्वीयाच्पदोयपरवत्तनमेवारंभः।) 
तथाच दक्षेपूणमास्योरहतष्य होतुः सापिषेनीषु पररुत्तस्याश्चोचाभावः ॥ कन्या- 
पितरं परतिदानमेग विवाहः ॥ बरं प्रति तु होपपाणिग्रहणादि ॥ पारग्यपाके भ्राद्ध- 
कत्तु; | कृतनिभैत्रणे भ्रादे त॒ भराङभोक्तुरिति व्यवस्थेति कारतसविषेचनकार- 

दथः ॥ .हेकरभदकृतथमेकारोतु ॥ तत्त्समृरिषु पाकनिष्पततदृतसैकरपता निमेत्रा- 
णानां त्रयाणामपि आश्चोचाभावनिमित्तत्ोक्ते निमित्त्रयसष्ुचय एव श्राद्धे नाश्षोच॥ 
तयैव रिष्टसपाचारादिष्ुक्तं॥। रजोदशेनस्य नांदीश्राद्धोत्तरयु्पत्तो ततः पू्ोखत्ता. 
बपिःहूर्तान्तराङामे श्रीपएजनादिकां श्चानिति दृखा तदैव चोरादि कायं ॥ यथोक्तं 
कारिकानिवेपे ॥ सूतिकोदक्ययोः ( उदकी रजस्वङेति प्रसिद्धिः ) श्ड्ये गां द- 
धाद्धोपपवेकं ॥ प्ते कपेणि श्रा स्यादितरस्िनन शुदधधति॥ अलामे सथ्हूतेस्य 
रजोदोषे ह्यपस्थिते॥ भियं संपूभ्य तस्छूर्यात् हहा -भरयकरीं। ईैषी माषमितां पथमा 
भ्रीभूक्तविधिनाचयेत् ॥ प्रत्यव पायसं 'हुसाभिषिच्य श्युभमाचरेदिति ॥ ग्कोकमे 
देन प्ाष्ठा॥ यदोक्तारंभस्य ृहृर्तान्तरारामस्य च श्रवणान्नाप्रसरसपेक्षसं रजो 
दक्ैनादिसंभावनायां नांदीघ्राद्धस्यापङृष्याुषएनेप्यवधिरक्तः परयोगरत्ने ॥ एकः 
विशस्यते विवाहे दश्वासरः ॥ जिषटूृयोकोपनयने. नांदीभराद्ध विधीयत. इति 
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धदूवान्तरारामे सापय्यां च हृतायां घरूतकिनोप्यधिकारोषायपाह पारिजाते विष्णुर) 
अनारब्धविश्ुद्धधरथं कूष्मादेजेहयाह शतं ॥ गां दश्रात् ॑वगभ्याश्ची ततः शुद्धयति 
सूतकी ॥ ततः शुदधचतीति पुनरक्तिविवाहाधपयोगिपाकपरिषेषणादावपि शटि 
पनाय ॥ गां पयस्विनीं दध्यात् ॥ सकट समनुप्राप्ते सूतके सद्चुपस्थिते ॥ इष्मां 
दीभिधृते हृत्वा गां च दश्चात्पयस्विनीं ॥ चृहोपनयनोदराहमतिष्ादिकमाचरेत्॥ य- 
देव चूतकम्रापिस्तदेषाभ्युदयक्रियेति संग्रद्यक्तेः ॥ र्एतिकोस्तुमे चौरपकषगे तु ॥ 
आरंभोच्तरं सूतके प्रापे विशेषः संग्रहे इत्युक्तवा जष्पांदीभिधृत हुसेति संग्रहबाक्य- 

पन्यस्तं ॥ एषं शुदधिपूकं विवाहाधवुष्ठाने तदंगसवेन सकसिपिता्नभोजने न दोष 
{ति बरृहस्पतिनोक्तै ॥ बिवाहोरसवयङञेषु सन्तरागृतसूतके ॥ पृषसंफरिपतान्नेषु न 

दोषः परिकीर्तित इति ॥ मृतसूतकमध्ये षिवाशाधसुष्ठाने उक्तदयुद्धिपुवकमारण्पे 
इत्ययः ॥ नांदीभाद्धो्तरं सूतकादो विषाहारंभोत्तरमपि संकरपान्ने विशेषः ॥ षट् 
त्रिशषन्मते पूरा पूेवत् ॥ परेरन्नं पद्यतव्य मोक्तव्यं च द्विजोत्तमरित॥ विवाह 
दिषध्ये सुतकादिभाप्राषिच्यथः॥। पूर्सकरिपतान्नभोजनसमये सूतकादो त॒ विशेष- 
स्तत्रैव । अंजानेषु तु विमेषु खन्तरा मृतसूतके ॥ . अन्यगेहोदफाचान्ताः सरवे ते 

दचयः स्पृता इति॥ भोक्तभिर्थक्तरेपस्त्याञ्यः।।पकरोषः पुतकिभिभाक्तव्य इस्याशयः॥ 

८ कन्याया ›› रजोदशैने तु विवाहासपूवै जाते विबाहयोग्यतासिद्धघयथघ्ुपाय- 
पाह आश्वलायनः ॥ पिता ऋतून् खपुष्रयास्तु गणयेदादितः सधीः ॥ दानाबधि- ` 

शृहे यरनासालयेच्च रजोवतीम् ॥ दधात्तदतु संख्यागाः शक्तः कन्या पिता यदि ॥ 
दातव्यैकापि यत्नेन दने तस्या यथाविपिः ॥ दथाद्य बराह्मणेष्वश्नपति निःखः 

सदक्षिणे ॥ तस्यातीतचैसख्येषु वराय प्रतिपादयेत् ॥ उपोष्य त्रिदिन कन्या 

रात्रौ पीला गवां पयः ॥ अृष्टरनसे दव्ाकन्यायं रस्नभूषग ॥ ताष््रह्ररथापि 
कूष्मदिजहुयात् द्विज इति ॥ तस्याः कन्याया दानं कततव्ये यथाविधि सुवणत 

गादिगोदानविधिनेत्ययः ॥ बरायेति उक्तपङाराणापन्यतमेन दाता कन्यादाने 

योग्यो भवतीः ॥ उपोष्येति ग्टोकेन दष्टरनस्कन्याया उप गसत्रथान्ते ग- 

व्यपयः पानपूवैकं अश्टरजते कुमाय सरलमूषणदानेन किाहयोग्यतोस्यते ॥ ता- 

दहनिति बरस्य कूप्मांदहोमेन तदुदराहयोग्यतेति बोढव्यं ॥ होमकाठे रोदने 
त्त यक्षपान्च ॥ विबि वितते तत्रे द्येपकाङ उपध्थिते॥ कन्यापृतपमरती ष्टा कथं 

कुनित यारि्षाः ॥ स्नापयित्वा त॒ तां कन्पापचेयिखा यथाविधि ।। युजानमा- 

दति हसा ततस्तत्र पत्तयेदिति ॥ परदयुद्राहो नैव कोयो नेकस्य दुदिवृद्रयं ॥ नचे- 
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कजन्ययोः पुसो एकनन्ये च कन्यके इति ॥ सखकम्या यस्य पुत्राव दत्ता ` त 
न्यायाः खपुप्रेण परिणयने प्रयुदराहः ॥ अत्रोत्तराद्धगतनिपेधापवादः पारिजाते 
समस्यन्ते ॥ एकोदरी करतखग्रहणे यदि स्यादेकोदरस्थवरयोजलनाशन च ॥ प्- 
काद्धके तु विधवा नितरां तु कन्या नघन्तरेपि शयभदं पृथुेररोध इति ॥ षि 
वाहस्तवेकनन्यानामेकसिमिन्नुदये जे ॥ नारे करोत्येकं स्यादेका षिधवा तयो- 
रिति उदयाछ्रमिति पारिजाते गागेः ॥ भातूधुगे खशयुगे श्रातृखषयुगे तथा ॥ 
न जातु पग इयदिकसििन्पडपेऽहनि ॥ ुत्रीपरिणयादृष्य यावदिनचतुष्टयं ॥ पु- 
धयन्तरस्य कुर्वीत नोद्राहमिति सूरय इति ॥ रएतदचनद्रयं भिन्नमातृकविषयमिति 
पारिजति ज्योतिनिवंधे च ॥ सापान्यपरदृत्तमपि एकोदरपसरूतानामेकसिन्वत्सरे 
यदि विवाहं नेव इु्वींत इवेन्ति छनयोन्ययेति सारावीवचनेन समानोदरभधु- 
तविषयनिपेधस्य परपततवा्तद्धिन्नविषयं भवतीति तदाशयः ॥ उदराह पुत्रीं न षि 
ता विदेध्यादुत्यन्तरस्योद्रहन हि जातु ॥ यावचतु्थीं दिनमत्र सर्वं समाप्य चा 
न्योद्रहनं बिदध्यादिति कपरदिवचोप्येव भिन्नोद्रषिषय ॥ अत्रेति चतुर्थीं दिन ई- 
त्यथः ॥ यत ज्योतिनिैषे मेधातिथिः पृथक् पात्यो कार्यो विवाह्ैकवा- 
सरे ॥ एकस्मिन््दपे कायः पृथ्वेदिकयोस्तथा ॥ पुष्यपद्टिकयोः कार्य दशनं च 
शिरस्थयोः ॥ भगिनीभ्याष्ुमाम्यां च यावरपक्तपदी भवेदिति तत्कपैमेदाभिपायं ॥ 
काये इति कमेमध्ययं द्वाभ्यां त्रिभिरस्त्वन्बयपंमवात् ॥ उदाहृतगगैवाक्ययोः क- 
पर्दिवाग्ये चेक कर्तारं ्रतिनिषेधो ज्ञाप्यते ॥ इर्यात्ुर्बीति पिता विदध्यारित्यादि- 
्न्देरतथेव परीतः ॥ अतः श्रद्राभ्यां ककरैभ्यामेकस्मिन्नपि रमे एकस्मिन्नपि 
रहे भिन्नोद्रयोिवाहः कायः ॥ करभेदादेव पंडपपरतिष्ठादिमेदाः प्रतीयते ॥ ए- 
ककत्ता तु दिनचताष्टयेन पूर विवाहं समाप्योत्तर र्यात् ॥ अपि सैकटेतेकस्मिन्नपि 
दिने मडपदेवतःपतिष्ठा्यमेदेन वेति व्यवस्य बोध्या ॥ वकष्यपाणवसिषएटवाक्योत्तसदध 
स्य भिःनोदरसराधारणतात् ॥ पदनरते नारदः ॥ मातृयङगक्रियापूर् ज्ये डतरा 
तु पग ॥ तुय पुनर्पावन्न ुर्या्पुप्रगङं ॥ एकमातृनयोरेकवरपरे पुरुष- 
यो न समानक्रियां क्यान्मातमेदे विधीयत इति ! ऋतुत्रपस्य प्ये चेरन्पाद्र- 
स्थं प्रषेशनं तर् चैकोद्रस्यापि षिवादस्तु भरकनस्यत इति ॥ अत्रत्येन तु शब्देन 
पिवाहभिन्नमेकोदरिपये मंगलदयमन्दमेदेऽपि न भवीति ज्ञाप्यते ॥ तत्रैव मि- 
हरस्तु ॥ पुप्रोपनयनादृधं षण्पाषाभ्यन्तरे तथा ॥ पूुत्यु्राहनं कुर्वीत विवाहादूघ- 
तवैधनपरिति ॥ यपछ्योस्त॒ एकस्मिनत्सरे चेकव्तरे मंडपे तथा कत्तन्यं मंग 
स्स्ोपत्रोयेपटनातयोरिति किररेषः ॥ तथा च पदनरले वसिष्टः ॥ द्विशोभनं 
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त्वेकण्हेपि नष्ट छम त॒पथान्नवमिदिनेस्तु ॥ अआधिश्यकं कश्षोमनपुरुको वा दरार 
थवाचायेविभेदतो वेति ॥ पएकोदरदतानां नाश्रिकायैनये भेत् ॥ भिन्नोदरपघ्- 
तानां नेति क्षातातपोऽत्रबीदिति ॥ शातातपग्रहणेन भिन्नोदरबिषयापित्रयनिपे- 
धस्यानित्यता ज्ञाप्यते ॥ अथ प्रतिकुङधिधिः दृष्णभद्ीये ॥ वधू वरां धिते 
सूनिथिते वरस्य गेहेप्यथ कन्यकायाः ॥ भ्चियेत कथिन्पनुनोथ नारी तदा न इ- 
यु; खलु मंडनं ते।॥। वाग् निश्वये छते पथात् पितरो निधने गतो॥ तयोस्तसतिक्- 
र स्यान्नान्येषां तु कदाचनेति दद्धवसिषटः ॥ वरवध्वोः पिता पाता पितृव्यश्च 
सहोदरः ॥ एतेषां प्रतिर स्यान्पहाविघपरदं भवेत् ॥ पिता पितामहैव पाता 

` चेव पितामही ॥ पिदृध्यः स्ीषुतो श्वाता भगिनी बाऽविवादिता॥ एभिरेव विपन्नश्च 
प्रतिङं बुधे! सतं ॥ अन्येरपि विपन्नैस्तु केविदृच्चुम तद्वदिति ॥ मांडज्यः ॥ 
वाण्दानानन्तरं माता पिता राते विपदे ॥ विवाहो नेव क्तव्यः स्वरव॑श्षहीतमि- 
खछतेति ॥ अथ संकटे प्रटत्तिपरकारमाह मेधातिथिः ॥ बाग्दानानन्तरं यत्र इुल- 
योः फस्यचिन्भृतिः। तदा सैवत्सरादध्यं विवाहः शुभदो भवेत् पुरषत्रयपयन्तं भ- 
तिङ्क स्वगोत्रिणां ॥ प्रधेश्चान्निगेपस्तदत्तथाप॑डनंडने ॥ परेतकर्पाण्यनिग्रत्मे चरे- 
न्नाभ्युदयक्रियां॥ आचतुथं ततः पुंसि पंचमे शुभदं भवेदिति ॥। स्मृतिर्नावरयां ॥ 
पितुरद्रमिहाशोच तदद्धमातरेव च ॥ मासत्रयै तु भार्यायास्तदद्ध आतृपएुत्रयोः ॥ 
अन्येषां तु सपिडिनापाशोचं पाससमितं ॥. तदन्ते शांतिकं छता ततो लप वि- 
धीयत इति ॥ ज्योततिः प्रकाशे ॥ प्रतिकरूरेपि कत्तेव्यो विवाहो मापमैतया ॥ शास्ति 
विधाय गां द्वा बाष्दानादिचरेसपुनरिति ॥ स्मृ्यन्तरे प्रतिङरेन फतेव्यं गनै 
याषदतुत्रयं ॥ परतिङ्टेपि कव्ये केप्याहुषेहुसंप्टवे ॥ परतिकरे सिस्य पास 
मेषं विजयेत् ।॥ विवाहस्तु ततः पथात्तयोरेव बिधीयत इति ञ्योतिःसारसागरे ॥ 
दुर्भक्षे राष्मगे च पित्रोर्वा प्राण्य ॥ परोदायापपि कन्यायां नाुदरूकं प्रतीक्ष्यत. 

इति ॥ अन्यत्रापि ॥ दीैरोगामिभूतस्य दृरदेश्षस्थितस्य च ॥ उदसीनर्थित 
स्यापि परातिङ्कस्य न षिते ॥ संकटे ्षमनुपराप्ने याज्ञवस््येन योगिना ॥ शान्ति- 

रुक्ता गणेशस्य स्वा तां श्चभमाचरेत् ॥ अहृखा शान्तिकं यस्तु निषिद्धे सति 

दारुणे ॥ प्रकरोति शुम कप विघ्नस्तस्य पदे पदै इति॥ उष्टवसिष्टः॥ परिः 
रे तु संमा विवाहं नैव कारयेत् ॥ अन्ते दोषचिनाक्ञाय इ्याच्छातिमिपां द्भ 
परिये जात इति भियं ॥ इदं विष्णुरिति विष्णु गोरिमिमायेति गोरी उयवकमिति 
यवकं परं म्योरिति यमं ॥ पूजयिता तिराज्यं च हृनेद्र्योत्तरं शतं ॥ ॐ भूः 
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स्था मृद्युनदयेतां स्युषायै सुख वडन्तां स्वाहा ॥ ततो होमं समाध्याथ गोर 
दक्षिणा भवेदिति॥। स्मृतिचद्निकायां॥ कृते वाङ्निशये पथान्धृसयुमेसयस्य गो्रिणः॥ 
तदा न भगं कायं नारीवधव्यदं ध्रुवमिति ॥ वाग् दानानन्तरं यत्र इरयोः क 
स्यचिभ्मृत्तिः ॥ तदोद्राहो नेव कायो स्ववंशक्षयदोषत इति ॥ अत्र यद्यपि भरियेत 
कथिदिति मृस्पुभेदति कस्यचिदिति चाविरेषेणोक्त तथापि पितापरहादीनामिव 
मातापहादीनापपि मरणस्य प्रतिकङूरदोषनिमित्तस्पैन कविदकीतेनादविवाहिवाया 
भगिन्या इव विवाहिताया परणस्य तथात्वाटुक्तेमैधातिथिवाक्ये स्वगोत्रिणापिति 
सद्रिकावाकये मरपेस्य गोत्रिण इति च कीर्तनाद् वध्वा वरस्य वा सगो्रषिडेषु 
त्रिएुरुषाःतोते पर्ये मूते परतिकूटदोष इति मंतव्यं न्वी च रस्य द्वितीयादिविबाह- 
समये पूर्वादा भुतस्तस्या पू्वोसपन्नः ॥ एततयोत्रोपरक्षणं एवं पिवृभ्यग्रदणं तलु- 
स्य ॥ एवं च वरमारभ्य जनकत्रिषुरुषीजन्य तिपुरषीकूटस्थमारभ्य सेतान- 
भेदे च त्रिपुरुष्य् बोद्ध्पा वधूवरयोः समानश्हे तन्परणे कंचिस्काङ परतीकष्येव 
विवाह इति तदा न हृयुरियादिशब्देबोध्यते ॥ तयोस्तसतिक्कं स्यादिति 
काठमरतीक्षाश्नान्तिभ्यापसपापेयो दोषो द्रयोयुगवन्मरणज इत्यथः ॥ अत एवो- 
क्तं नान्येषां त॒ कदाचनेति ॥ अन्येषां सविडानां तयोरप्येकेकमरणजस्तु समा- 
धेय इत्याशयः ॥ हृद्धवसिष्वाक्ये चतुर्णा परणस्य पदी विघ्रकरस्वकथनं तत्र पति- 
षा सहिता केवला वा बिनायकश्षारितकथनाये ॥ अत एव तद्विधिवाक्यशेषे श्रा- 
न्त्यकृरणे पदे पद इति विघ्नस्य महत्वं प्रदरितं ॥ एभिरेव विपन्नेरिति कार- 
प्रतिक्षासहिक्षायाः भ्रीपूजनादिश्नातिनिमितमेतन्मरणश्चरणमेवेत्याश्चयः ॥ अत एवं 
पांडव्यवाक्येनेव कत्तेव्यो निमित्तानन्तरमिति व्याख्येयं ॥ एवं दद्धवसिष्ठवाक्य- 
मपि ॥ प्रतीक्षा च सामान्यतः।। सवत्तरमृत॒जरयं पाकपात्र वेति पक्षत्रय मेधातिथि- 
धाक्यसहितस्पस्यन्तरवाक्याद्वोदयव्ये ॥ स्मृतिरत्नावरीवाकये तु आश्चोचशषब्दैन 
भरतिकूकृतं विवाहानधिकारमानपतीक्ना तास्थेकं बोद्धव्यं ॥ तत्र पितुपेरणे अद्व- 
प्रतीक्षया मात्रादिमरणनिमित्त तदरददादिभवीक्षायास्तुस्यकसपप्वनोक्तस्वाखितुम- 
रणे संकटतारतम्ये न पक्षत्रयं ॥ मातुमरणे तद्द् पासतपात्रं देति पक्षद्रयं ॥ एवं 
भार्यापरणे मासत्रयं मासमात्रं येति खावपरणे पुत्रपरणे च साद्धपासं मासमात्रं 
वेति पक्षद्रय ॥ पितापद्यादिस्षपिडन्तरमरणेह मासमेव प्रतीक्षा ॥ यदि गुणवत्तर- 
परावृपरणे ऋतुत्रयपीक्षयाऽपरितोषस्तदा संबत्सरपमतीक्षापि काया ॥ एवं गुणव्- 
तरभार्यादिमरणे ऋतुत्रयपीक्षापीत्याश्चपेन तयोरपि पक्षयोः सापान्यविध्युपपत्तिः॥ 
पिव पाठ पिविष्य सोदसणां चतुर्णा परणे उक्तञ्यवस्थया परीक्षान्ते रिनायक- 
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दाति; ॥ अन्यमरणौ तदन्ते शाम्त्य॑तरः ॥ यदा खतिसंकखवशेन स्त्र निपतति 
मासाधिकपतीक्षाया अतेभवस्तदा तनध्येपि कचित्काठं प्रतीक्षोक्तव्यवस्थतान्यतरं 
शान्ति कृत्वा गां दत्वा पुनदनि चरेदिति स्योतिःभरङशेवा तो विशेष; ॥ 
नत रचिदपि प्रतिकले पूर्वाशोचादिनिमित्त न निषटत्ताशोचस्यापि सथो विवाहे पर 
ठततिरुचिता ॥ यथा सगोत्रसतपिडषु पुरषत्रयपयेन्तमेव परतिकङस्य निपेधनिपि 
त्त्वं ॥ एवं परवेकशयुडनयो निगेपम॑ंडननिषेधनिमित्तत्वमपि तेष्वेव ताषत्प्भन्तमेषेति 
पुरषजयेति मेधातियथिवाक्या्थः ॥ प्रेतकमाणीप्युत्तरवाक्ये तु यदचपि आचतुरं 
मिति संख्यान्तरस्योपादानासरेतकर्मानिरतेनिमित्तस्वस्याभ्युदयनिपेधस्य च 
पित्तिकस्योपादानात्पूवेवाक्यादत्यन्तभिन्नषिषयता स्फुटेव प्रतीयते ॥ तथापि ख- 
गोत्रिणामाचतुथेमिस्यनुषगदभ्यायैसिदधये तदनन्तरपाठः। प्रतकर्माणीति च मतो 
शेन विहितानि कर्पाण्युच्यन्ते नतु परतशद्धोदशविशिष्ठानि ॥ तेन सर्विरीफरणो्तर. 
भाविनां पासिकश्राद्धानापपि संग्रहः| तेषायुतपत्तिवेखायां पेतोहैरोन विहितानामपि 
तच्छद्धोदेशरहितपुनरावृत्तवाचनिकत्वात् ॥ अत्र कात्यायनः ॥ जदटत्य वृद्धिततरं त 
मासिकानि न तेत्रयेव् ॥ अयातयामं मरणे म ॒मेत्पुनरस्य पिवति वद्धिकमोत्तरं 
मासिकानुष्ठाने मृतस्य मरणं अयातयामं भवेन्नूतनमिव भवेत् ॥ तव पांगङिक- 
क्पेणः पूरवे मृतस्य मांगलिककर्मोत्तरमापद्यपानमयुचितमिति भाव, ॥ श्रादया 
यनिरपि ॥ सपिदडीकरणादर्वागपङृष्य तान्यपि ॥ पुनरप्यपकृष्यन्ते बद्धत्तर- 
निषेधनादिति ॥ एवं च पृतपरणस्यारोपितनूतनस्वे दोषं बदताऽनारोपितनूतनत्वा- 
पादकानां सपिदीकरणान्तानापाभ्युदयिकोत्तरपनुष्ठानमतिदृष्टमिति ज्ञाप्यते ॥ अत 
एव कत्यायनेनापि यदहर्वा वृद्धिरापयेतेति सूत्रे वद्धिश्ाद्धनिमित्तभूतश्चभापरपर्या 
यपांगरिकविवाहोपनयनादिकर्मागमे सति सपिदीकरणस्य विहितकाटापकषै 
उक्तः ॥ सचायमपकषो न बृद्धिदिने बद्धिश्राद्धस्य पातःकारीनल्वास्मेतश्राद्वानां 

पध्यान्दकालीनस्वाद् ॥ अतथ ततपूवदिने मध्यान्हे सपिडनाधिकारसिद्धधर्ध 
प्रथममासिकोनमासिकद्वितीयमासिकत्र पक्षिकत् तीयमासिक चतुथपािक पचममा- 
सिक षाण्पासिकोनषाण्पासिक सप्तपाष्टमनवपदश्षमेकादशद्रादश्चमासिषोनाद्विकानि 
पोदशश्ाद्धानि दधथादिति हेमाद्युदाहूतसथबोपितक्रमेण बोडशश्राद्धानि दला 
तदुत्तरं सपिडीकरणं रता तदव्यवधानेनेव पुनरयुमासिकानि -कत्तव्यानि ॥ 
द्ादशादिफाले कतसपिटनस्य केषुचित्पर्वेषु वाऽ्तुमासिकरद्धष्ववशिष्टेषु दद्धि 
श्रादधनिपित्तोपस्थितो ठववशिष्टानि सर्वाणि वाञ्नुमासिकश्राद्धानि कतेन्यानि ॥ 
तदुततरदिने तखतो निधितं दद्धिभाद्धं कत्तव्यं । य॒त्र पुत्रजन्पादिनिमित्ताकसि- 
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हद्धि संमायना तत्र परव षोडशश्राद्धकाटरामे युक्तमेव तेषां पूेमनुष्ठानं ॥ अन्यथा 

हद्धिस भावनयापि पोडश्चश्राद्धकारानुग्रहाय हृद्धिपूवेदिनभिक्नदिनेषु केषुचित्तेषा- 

परुष्रनेपि बाधकं नित्य हृदधितैत्र तु मासिकानि न तेत्येत् ॥ पुनरप्यषषृ्यन्ते 

धद्रयत्तरनिषेधनमादित्यादि वद्धयत्तर न्पिधात् ॥ सवेथा तेषां छोपस्यान्याय्यलात्)। 

अत एव ्द्धिपूवेदिने दैबा्ठभ्य पृतिदिने ॥ अथवा तद्धिश्रमपि ॥ अयच वृद्धि 

भ्रादधमधुक्त; सपिडनापकषो वद्धिभादधदेवताससि द्वधयः ।॥ तद्विना पिदस्वपराप्त्य- 

भावेन दवतात्वासंभवातर् ॥ अतश्च यान् दिना वृद्धिश्राद्भाकरणपरसक्तिस्तेषामेवं 

तदैवत्यं वद्धिभ्ाद्धं ॥ सपिडिनापकषेमिति सपिडनाधिकारिणः स्वस्येव वृद्धिभाद्ध- 

कसे तत्सपिडनं इत्येव वद्धिश्राद्धं तदैवस्यं हद्धि्राद्धकजां कत्तव्य ॥ तदपेक्षया 

स्िडनाधिकारिणोऽन्यस्य सत्वे तस्य सनिदितत्वाङ् दद्धिभाद्धकतेस्ततसपिडनेऽन- 

धिकारान्नस्ीयषदिभाद्धानुरोधेन तत्सपिडनस्यापकषेः कततेव्यः ॥ न वा ध्रख्या- 

पिकारिण तदक्षयद्धिभाद्वाुरोधेन तस्सपिदीकरणापकषः कत्तव्य: ॥ प्रेतश्राद्धानि 

सर्वाणि स्विदीकरणं तथा ॥ अपकृष्यापि र्वी कर्ता नांदीभ्ु तत इति श्ा- 

स्थाय नपभृतिवचनेषु कवा प्रस्ययश्रगणेन कररक्यावश्यभावात् ॥ अतस्तत्र यावत्त- 

स्पिडने इद्धिभाद्धं विङंबत एव ॥ यदातु प्रख्यस्य सपिडनाधिकारिणोऽसन्नि- 

धान तदा इृद्धिश्राद्धकततः शाखतस्तस्सपिडनेऽधिकारे सति तत्सपिडनमपद्कष्य 

कपेव्यमेव दद्धिभाद्धकारिणा ॥ यथा अयेदपुतरेऽसन्निहिते कनिष्ठेन ॥ एवं घात्- 
्रादीनां पितृव्यादिभिः क्रियमाणे संस्कारे त्दगदद्धिभ्ादध संस्काये पित्मादमा- 

तापहानां देवतात्वार्सन्निहिताधिकार्यन्तराभावे ॥ यदि पिविव्यादयः श्ाद्धतस्तेषां 
सरिढने रग्धाधिकायस्तदा तेषामाप सपिडनपपटृष्य कतेग्यमेव । तेस्तदंगद्धि- 

 आदसिद्धथयथ रता वा भादरपुत्रो बा सपिडः शिष्य एव वा ॥ सह पिडक्रियां 

कता इुर्यादभ्युदय तत इति -ठघुदारीततवचनेपि स्वा भरत्ययश्रवणात् ॥ अतस्त. 
त्रापि सल्याथिकायैन्तरसस्वे यावत्स वृद्धिश्राद्ध बिंब एव ॥ जत एव पृत- 
पितृपितामहश्रातृकायाः कन्याया; विवाहे ज्यघ्रकनिष्टयोः पिद्व्ययोरधिकारेपि न 
पत्रस्य पिता कर्यातनाचुजस्य तथाग्रनः ॥ अपि स्नेदेन ्यात्तां सपिहीकरणं षि- 
नेति ॥ सपिडनस्य श्येष्ट प्रस्याह त्वनिषेधात्। अङृतस्षपिडनस्य चाभ्युदयेऽधिका- 
राभावान्न ताध्शविषये श्येष्ठपितृग्पेण कनिष्ठश्रावसपिडिनपूवेकाभ्युदयिकावुषठानेन 
कन्यादानं कत्तव्य ॥ किन्तु तत्र मृतकनिष्टेनेव तत्कायपिति कनिषटटपितृव्यङस्यंव 
्राधिकारः ॥ एवमेस्छृतो न सस्कारयो पूरवो पोत्रभपोजकै; ॥ पितरं तत्र संश्ड- 
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यादिति कारेयायनोऽत्रवीत् ॥ पाणष्ठपपि चद्धेन शुद्धं पापदृतापि वा ॥ पितामहेन 
पितर संस्छयादिति निथयः ।॥ कात्यायनवचनादतसपिडनाभ्यापपि पितामह 
परपितापहाभ्यां पितुः सिडनविधानेन दशेभाद्धेपि तयोरेव ॥ तथाभूतयोर्देवता 
सवात्तद् विङ्केतिभूतवुद्धिश्राद्धेपि अकृतसपिडनयोस्तयोर्देवतात्वसभवात्तस्मिन्पक्षे तदे- 
वताखसिद्धयर्थ तस्सपिदनापकषो न कतेष्य एव ॥ तस्मादपकर्षिकापदष्य क्रिय 
योरेककन्तेकतवायुरोधेतैककर्जा स्वनांदीश्राद्रसंबद्र देवतासपिडनें दसैव तत्का 
नतवनधिकारिणा तदपङकभ्य वद्धिशाद् कत्तव्य ॥ नापि वद्धिभाद्धासैबद्रदेवता 
सपिढनं यावत्तदेकरणं वेत्यथ सिद्धे भरतिक्रकिवाहनिषेधोपपादनपसंगमदरित- 
स्मृतिकोस्तुभयीत्या पित्रादीनां मातामहादीनां च सपत्नीकानां देवतात्वेपि सप- 
स्नीक्वगुणस्याश््टायेषुचारणेपि देवतात्वेनानुपवेशाभावान्पातापद्यादीनामपि रेव 
तात्वसिद्धयथः सपिडनापकर्षो नास्तीति भतीयते ॥ तथापि सापिककतकपिड 
पित्रयक्नदश्चश्राद्रदेवतात्वसिद्धथथ पा्रादिसपिडनापकषेवन्मातापद्यादीनापप्यधिका- 

रसत्वे बृद्धघथेमपि भवत्येव सपिडनापकषे; ॥ भतेपिडेष्वपि ह्वीणामशहा- 
रिस्वस्येकत्वं सांगता भते; पडि. गोत्रे च सूतके इत्यादि वचनतिद्स्य पित. 
त्वभि विनाऽ्चुपपत्तेरमयत्न तुरयलात् ॥ अत एव पएकादश्षाहं निरस्य अर्वन् 
दरशाद्रथाविधि ॥ अवीताधिमान् पत्रो मातापित्रोः सपिडनपिति छंदोगपरि- 
शिष्टे मातग्रहणं ॥ नासपिडिशिपान् विपः पितृयज्ञं समाचरेत् ॥ न पाणं 
नाभ्युदय कुवन् न रभते फरमिति देमाद्यदाहूतै परजापतिवतिवचने समकक्षतया 
त्रयाणापप्युपादानं ॥ अतस्तासापपि सपिडनस्यापकषेः ॥ तस्माद दद्धयागमस्य 
सपिडनापकषप्रयोजकलं टद्धिश्राद्रसिद्धयथ ॥ अनुमासिकापकषेकतवं त्वदष्टाये- 
तयव॑ति ॥ युक्तमेव नादीश्राद्धदेवतात्वसिद्धचयथेतखं सपिडनापकषस्येरपर्थे सिद्ध 
यस्य फस्यापिटस्य सपिढनामवे येन केनापि तत्सप्डिनेन तदसबद्भाद्ागक- 
प्रपि पुत्रोरसवादि न क्रियते ॥ तदुपस्थितो चानधिकारिणामपि तदाढ़ष्य क्रियत 
इति ॥ यत्केषांचिदाचरणं इश्यन्ते तेत्र मरं न विञ्म इति तदेतत्कारषत्वविषेच- 
नहृदभिप्रयेणोक्तं ॥ स्थृतिकोस्तुभकारस्तु प्रेतकर्माण्यनिवेस्यै चरेन्नाभ्युदयक्रियां॥ 
आचतुथं ततः पुंसि पंचमे श्भदं भवेदिति परतिक्रूकविवाह निषेधप्रसगे हृष्णभदय 
यप्रयोगोंदाहृतमेधातिथिवचने पुरषत्रयपयेन्तं भतिकं सखगोत्रिणामिति ॥ त- 
दीयपूरवेवचनस्थस्वगोत्रिणामिति पदादुषगेन स्वगोधिणां मध्ये कूटस्थमारभ्य च- 
तुः पुरुषपथन्तं ये स्वगोभिणः पुरुषास्तेषां पध्ये कस्यचिदपि . सर्रिदस्य मृतो तदाः 
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यदाहुपभृति अनुमासिकान्वं यावसेतकमे न जातं तावशचतुःपुरूषपध्यवत्तिभिस्त 
दीयेगोत्रजैराभ्युदयिकं न काधपरिति निपेधपतीतेरर्थाच तावस्ुरूषमरध्यतनयत्कि- 
चिन्पतस्ेधिप्रेतकमे पात्र कृत्वा तदुत्तरं तावस्पुरषमध्यवतिभिः पुरुषै; प्ाप्रकाल- 

 माभ्युदयिकं करैव्यपिति विधिपयेवस्ाने यथपि ' क्वा प्रस्थयश्रवणात् मेतकमे- 
भिः; सदाभ्थुदयिकक्रिया सपानकत्ततव प्रतीयते ॥ तेन चाभ्युदपिकक्रिया कत्त- 
स्वकत्तकपेतक्मापकर्ष;ः स्वाधिकारे सति युज्यते ॥ नतु कत्रन्तरीयाभ्युदयिका- 
सुयोधन भिन्नकत्तेकतदपकर्षः सैमवति ॥ तथापि वध्वांजराबुपस्तीये च्रावृस्थानो 
वा छाजानावपतीस्याख्ङायनष्त्े उपस्तीर्थत्यत्रोपस्षरणस्य वरकरकतवात् साक्षा- 

 सअयोजककतेत्वोभयरूपेणावपनसपमानकतेखनिर्वाहवदिहापि चुः पुरषपयेन्त- 
पुरषाणापाभ्युदयिकाचरणकक्ेतवोक्तो तषां परेतकमे कैं तथैव स्वीकायेमि- 
ति॥ न तदुपपत्तिरिति प्रत्रन्तरे युर्ये सन्निहिते आभ्युदयिककचन्त रेण भर 
तक्माणि तेन कारयित्वा स्वयमाभ्युदयिकं काथं ॥ स्वस्येषोभयकतैषये तु सप्ता 
स्कतेखं सिद्धमेव ॥ अत्र च वचनेन पेतकश्षब्दोदेश्यकभांगि परेतकमेशञ्देन गरश्न्ते ॥ 

अपि तु मेतोदेश्यान्यनुमासिकान्तान्यपि चतुःपुरषपयेन्ते तकर्मापकषेविधान- 
बारै दृद्धिश्राद्वासंबेधमृतानामपि तत्कर्मापकषेमतीतेरनायपकर्षो वद्धिभ्राद्धदेवता 
सिद्धिपयोजनक इति ॥ यद्वां वरद्धिरपयेतेत्यादि कात्यायनगोभिादरिषव- 
चनेषु वद्धिपदेनांगवाचिना सौय चरं निवेपेदिति ॥ निवेपश्म्देन प्रधान 
यागरक्चरीव तद्गिमागङिककमपात्रलक्षणा एवं च. श्ुभागमरपंगङागपरूपाय 
कपषृककाटप्रति पादकस्परत्यन्तरेकवाक्यतापि छभ्यते ॥ अतपएवाकुतस्षपिडनयो 
पितापहभपितापहयोवृ द्िश्राद्धदेबता स्वयोग्ययोरपि मागङिकविवाहादिकमायुरो- 
पेनादष्ठा्थं कत्तव्य एव तदीयपेतकर्मापकषेः ॥ प्रयोजककत्ततस्यापि प्रेतकमेसु 
विधानात्कनिष्टपितृन्यकत्तकेष्पपि परेतकर्मसु अ्येषटपितुग्यस्थपरयोनककनुर्वोपपत्त- 
पृतपितृपितापदमावृकाया;ः न्याया बिवाहेपि उ्येष्पिद्व्यस्याप्यधिकारः सि- 
द्धो भवति ॥ स्वगोत्रिणापित्युपादनाचास्षाोत्रपातापह्यदीनां इद्धिश्राद्ध देवतास- 
योग्यानापपि न मरेतकर्पापकषों विवाहाधर्थे इत्यपि तेयं ॥ एवं स्थिते अपकृष्यापि 
कुर्वीत कर्तां नांदीमुखं ततः ॥ भाता वा भ्रातृपुत्रो वेत्यादि वचनान्यपि एकपल, 
श्रतिकद्षनाङाघवानुरोधेन प्राप्रकारतकपेणां यावतः पुरुषान् प्रति अभ्यु 
द्यिकालुसेधेनावहयकर्तन्यता विदिता ॥ तान्तयेषापकषे विधाय कामिनि पव 
च यश्य कस्यापि सपिडिस्य परेतकपानिषेत्तौ इरे मगलिकानामाचर्णे प्राच्य 
मिनशिष्टानपय याव्दनुवततेभानप्ुषदीत मरतीलयाह उभयथापि -बृद्युषस्थितो 
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अनधिकारिणा सपिडनापकर्षो षृद्धिभरादासैवद्धस्य क्रियते ।॥ अयंवाचारस्तु दुरूप 
पाद् एषेति दिक् ॥ इति भरतिकुरनिणेयः ॥ 

॥ अथय देवतोत्थापनविधिः ॥ 
तत्राह विश्वकर्मा ।॥ समेतु दिवसे इयांदेवतोत्थापनं बुधः ॥ षष्टे च बिष. 

नेष्टं युक्त्वा पंचपरसघ्तमाविति ॥ समेषु षष्ठं विषमेषु पंचपरसप्पभ्यतिरिक्तं दिनं 
नेष्टमिस्यथः ॥ देवतोत्थापने परंडपोद्रासन च ॥ अथ प्रयोगः ॥ स्थापितदेषताः 
पंचोपचारैरभ्यच्येनपएूवेकं परेश्नान्तरं समानीय परनीसस्कार्याभ्यां समन्तो यज- 
भानः प्राद्शुख उपविश्याचम्य प्राणानायम्य देशकालो संफीर्यायुककर्मायं स्था- 
पितदेवतानां षोडश्ोपचारेरभ्यचेनं विसजनं तदं गसेन स्वस्तिवाचनं च करिष्ये ॥ 
इति संकरपं कुर्यात् ॥ ततो यथाविधि गणेश्षमभ्यच्ये षोडशोपचारः स्थापितदेब- 
ताथाभ्यच्ये ।॥ ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इति पिसजन॥ ततः करश्च विधिना संस्था 
प्य स्वस्तिवाचने यथोक्तं कूर्यात् ॥ तत्रास्य प॑ंडपदेवतोद्रासनकमेणः पुण्याहं भवन्त 
इति वाक्यप्रयोग इति विशेषः ॥ अथोदद््ुखा आचार्यास्तिष्टन स्थापितकृरुकष- 

 ^८ अथ शिवमानततपूना "रत्नैः कल्षितमाप्तनं हिमज; स्नानं च दिव्यबर 
नानारस्नविभूषितं सृगमदामोदांकित चदन ॥| जातीचपकनिल्वपत्ररर्नितं पष्प च प्रप तथा 
वपं देव दथानिषे पश्पते हृत्कल्पितं गृह्यतां ॥ १ ॥ सवर्णे नररत्नखंडरचिते पत्र धृते 
पायते मक््यै प॑चति पयो दधियुतै रभाफरं पानकं || साकानामयुते जक रुचिकरं कपू- 

रंडोज्वंरं तावं मन्ता मया विरचिते मत्तया प्रभो स्वीङ्र ॥ २ ॥ च्चै चामेरयो- 
युग व्यजनकं चादशवं निरं वीणाभेरितदंगकाहर्करागीतं चं ग्रस्य तथा ॥ सषाम 

प्रणति; स्तुतिर्बहुविधा दतत्समस्ते मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रमो ॥ 
|| २ ॥ आत्मा त्व भिरिनिपतिः सहचराः प्राणा; रारीरं गरदं पूजा विपयोपभोगर॑- 

चना जिन्द्रा समाधिस्थिति! ॥ संचारः पदयोः प्रदक्षिणविषिः स्तोत्राणि सवा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिर दभो तवाराधनं ॥ £ ॥ करचरणकछुत वाद्छायज कमज वा 

श्रवणनयनजं वा मानसर वाऽपराधम् ॥ विहितमविहित् वा सवेमेतरक्षमस्व जय जय 

करुणान्प्र श्रीमहादेव रहमो ॥ ^ ॥ 
५ अथ द्वाद्हाज्योतिर्दिगानि"-सौरष्टे सोमनाथं च श्रीरैरे मच्ठिकाजन || उज्न- 

यिन्यां महाकारमौकारममटेश्वरं ॥ १ ॥ परल्यां वेद्यनाथं च डाकिन्यां मीमश्चकरं ॥ 

सेठपे वर रामेद नगेशे दारुकावने ॥ २.॥। वाराणस्यां तु विन व्यक गौतमीत ॥ 
हिमाच्छे तु केदां पदे शिवाल्ये ॥ ३ ॥ एतानि न्योतिर्िगानि साये प्रातः रै 
ल्नर! ॥ सघजनन्प्रहृते पाप स्मरणन निननदयतिः.॥( ४ ॥ | | 
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श्थामिः पात्रान्तरश्रहीताभिरद्धस्तत्र्यैः पेचपहैः सङ्ुशदवैः पण्याहवाचनोक्तर- 
मिषेकमंत्रेैतनवकचुकीवस्या वामस्थितया पन्या समन्वितं सपुत्र सपरिवारं नृत- 
नवछ्यज्ञोपवीतधारिणं स्वास्तनोपविष्ठं प्राङ्प्ुखं यजमानमभिषिचेत् ॥ ततः कल- 
शोदकेनान्येनोष्णोदकेन च तेटाभ्येगसर्वोषध्यानुखेपनपूवैकं सुस्नातो दंपती 
अभिषेककाटीनानि वासांसि परि्यस्यान्यान्यदतश्यश्रवाक्षां्ि परिधाय स्वेत 
चेद नपुष्पधारणं च कुरतः ॥ व्यक्तानि वासांस्याचायो यष्ठीयात् ॥ अथ क्ता 
षटषु षटषु पासेष्वस्मोत्रं शोभनानि भवन्त्विति भाययेत्तिपि तथासतिति प्रतित्रयुः ॥ 
ततस्तानि वक्षपजवेष्टितान्युन्धुक्तसूत्राणि ग्रहोपरि श्युविदेशे प्रक्षिप्यांगणस्थं ¶ 
तानपीश्षानकोणाष्ध्िच्य यथाहाक्तिब्राह्यणभोजनसकरपं विधाय सेकरपपुव- 
कं ब्राह्मणेभ्यो भूयसीं दक्षिणां दसा अच्छिद्रतां वाचयित्वा ईश्वरापेणे कमे 
यादिति देवतोत्यापनविषिः ॥ 

‹‹ अथाभ्युदयिकश्राद्धोत्तरं देवतोर्थापनपयेन्तं निषेधाः'-गाग्येः ॥ नांदी- 
भराध्पे ते. पथाध्ाबन्पातृविसननं ॥ दशश्राद्ध क्षयश्राद्ध रनाने शीतोदकेन 
च ॥ अपसव्यं स्वधाकारः नित्य श्राद्ध तथेष्र च॥ ब्मयन् चाध्ययन नदी सीमा 
तिरुषनं। उपवासवतं चेव शोद्रभोजनमेव च॥ नेव ऊयुः सपिडाथ् मैढपोद्रासनावधिः 
अत्र निदयश्राद्रनिपेधेन तस्कायेविहितपितयक्निवेधसिद्धेः स्वधाकारग्रहुण त- 
त्हितवैश्वदैवनिषेधा्थ ॥ आचारसवादकाभास्वेति बहव इव्युक्त रमृति- 
कोरतभे ॥ तथा अन्यत्र ॥ अभ्यगे सूतके चेब विवाहे पजजन्पनि ॥ मांगस्येषु च 
सर्वेषु न धार्यं गोपिचंदनपरिति ॥ 

ीक्षमो शरणद्रदरपाधाय हद याुजे ॥ उद्धवस्य तनूजेन काशी पुरनिवासिना ॥२॥ 
रचितानन्तदेषेन सवेकर्मागपद्रतिः ॥ गुरवस्तेन तुष्यन्तु विद्रंसथच तथा पयि।२॥ 

इति श्रीसूयपुरनिवासिना भीतडाखेडावालविप्रजातीयेन 
 . हिवेद्युपनामकपरशुरामास्मजेन जगन्नाथशमणा 

संदोधिते श्रीरुद्रकल्प द्रमे भ्रयोगपरिच्छेदः 

"+ 

॥ समाप्तः॥ 
नकन नन 
कैःकैः 
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॥ अथ शाक्थपाररच्छदः ॥२॥ ि 

सिद्धिवृद्धिभदातारं विघ्रव्यहविदारणम् ॥ बन्दे महागणपति शिवविष्ण्वादिवन्दितम्॥१ 

अहानतिमिरभ्नसि सस्यज्ञानमकाशकम् श्रीमद् गुरुपदाम्भोजं बन्दे शा्ञायेसिद्धये२ | 

मुनीन् कात्याबनान्नसवा श्रीमदुद्धवसजुना सुदरकसपटुमाख्योऽयै निबन्धस्तन्यते मया॥ ३ 

मा्रयादिनिबन्ास्तु बहवसन्ति यथपि तेभ्यस्वस्य विषो यः पण्डितैरवपायताम्। च 

तावदुपयुक्त्वा्टिनियोगो विचायते 
पिनियोगकषद्धेन च रोषरोषि भावरक्षणः सम्बन्धोऽभिधीयते । 

 मेत्राणां प्रयोगसमयेतास्पारकतया कर्पायेतेन परथेलाच्छेषखम् । 
कर्मणां च सर्मरोषाणामेकरोपित्वम् । योगियाह्ञवख्येनामि। ` 

पुरा करे सथुसपन्ना मेवा; कर्मायेमेनच अनेन चेदं कतेभ्यं विनियोगः स उच्यते 

इयत पूवा कर्पायैतया प्॑ाणाछखत्तिमभिदधता मंत्राणां शेषतां कमणां च 
शेषितां च उत्तरार्ध रोषरोषिणोः सबध एवं पिनियोग इति प्रतिपादितम् | एकस्येव 

पूत्रस्यैकसिमिन्कमैणि विनियोगस्यापि विधिसामर््याकर्पोतरेष्वपि सजातीयविजा- 
तीयेषु शेषतवमस्ति । ततश्च यदा यो म्॑ो यसिन्कमेणि तस्य मंत्रस्य विनियोगोऽ- 

बगैतव्यः । यद्यपि माध्यंदिनकाण्वादिवानसनेयशाखाघु रोद्राघ्याययस्य शतरुद्रि 

यस्य “ अथातः शतशद्रियं जुहोति '” इत्यादिकथाश्चला शतरुद्रियडोम उत्तरपक्षः 
परस्यां सत्त्यं परिभिरस्वकेपरणेनाकैकाष्टेन शातयतपंत्तनतिरमिश्रान् गवेधुका- 

सक्तून् एके तिष्ठन्नुदङ् नमस्त इत्यध्यायेनेस्यादिकेन कायायनसूत्रेण च विहिते 

सोपरोषस्याग्नेः शेषरद्रियास्ये दहयेम एव विनियोगात्तच्छेषलमेवेति न जपादिशेष- 

लम् । रथापि । अथ हेन ब्रहमहारिणः रि जप्येनागृततवं गच्छति तन्नो ब्रुदीति, 
सहोवाच याहवल्कयः शतसुद्रियेणेत्यानि हवा अप्रतानि नामपेयान्येतेहेवा अमृतो 
भवतीति नाबालोपनिषदि । गुरोः सकाशादध्ययनेन वेदलक्षणं ब्रह्महरंतिते ब्रह्महा 

रिणः शिष्या इ्यभैः । यः इतरद्रियमधीते सोऽश्रिपूतो मवति । स सुरापानापपूते. 
भवति । सन्रह्महत्यायाः पूतो भवति । सङकरयाहृ्यासपूतो भवति । तस्पाद्विघक्त- 

मथितो भवति । जैरयाश्रमी सर्द स्रा जपेत् । अनेन ज्ञानमाभोति संपारागव- 

नाकनम् तस्मादेवं विदितैने कैवरयफलङमभजुते इति कैवरयोपनिषदि । अग्नेः पूत 

हत्यभ्निपृत इति ! अष्रिसकाशात् . ऊृरयाश्चरपातपूत इत्यथः । ृरयाद्रत्यादिनि । 

तयस्य विदितस्याकृप्यादकरणादिहितकर्माकरणजन्यासापादित्यथः । यः शरद्धया - 

युतो नित्यं शतरद्वियमर्पसेत् । अग्निदाहासठरापानाहृषृत्याचरणात्तथा । च्यते, 
. ५ | 
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ब्रह्महत्याया इति केषल्यशाखिनः । इति सरुतसंहितायाम् । एकादक्नगुणान् वापि 
खद्ानावत्ये धमेवित् । महापापैरपि सपृषयो पच्यते नान संशयः । इति पिताक्षराया् । 
सृतो । पएकादश्णान् रद्ानात्यै याति द्रताम्। इति चरहस्राशरस्तो॥ प पीला 
गुदार गला सतयं कृता ब्रह्महत्यां च कुला ॥ मस्पच्छन्नो भस्मशय्याश्चयानो 
दद्राध्यायी सुच्यते सवेपपरैः ॥ इति श्चातातपस्मृतो ॥ यस्त सुद्र जपेन्नित्यं ध्याय- 
मानो ममाद्ातम् ॥ षडक्षरं वा मणवं निष्कामो विजितेद्रियः | अथायर्शिरोमं 
केवरयं वा रधुततम । स तेनैव च देहेन शिषः संजायते धवमिति प्पुराणे शिवी - 
त्यां च जपे विनियोगश्नवणात् ॥ द्राणां च तथा जप्यं सर्वाधविनिकृतनम् । सर्ै- 
कापरकरो होमस्तथा सवेन शांतिदः । बजाविकानामश्वानां कजराणां तयैवच । 
मनुष्याणां नरद्राणां बाछानां योषितामपि॥ ग्रामाणां नगराणां च देश्षानापपि भा- 
गेव । उपट्तानां धमेजञमयितानां तयैवच। मरणे समनुप्रप्रे रिपुजे च तथाभये । ख्- 
होमः परा शांतिः पायसेन धृतेन वेति विष्णुधर्मोत्तरे जपहोपयोविनियोगश्रवणात् ॥ 
अथातः पं्चागदद्राणां न्यासपूवकं जपहोमाचेनविधि व्याख्यास्यामः इति बोधायन 
प्रे नपहोमाभिपेकेषु विनियोगध्रव्रणाच् तेष्वपि -शोषल्वपरस्येव । तस्मालपे साध्ये 
जपे, होमे साध्येरोमेऽभिपेके साध्येऽमिषेके विनियोगो बोद्धव्यः ॥ शतपरसख्या- 
ता शद्रा देवता अस्येति शतरद्ियम्। ^“ च्तश्द्ाद्धश्च 2 वा, २७०२ इति घ्रत्य- 
यतिऽयं शतरुद्रियशद्ः । अत्र पूर्मोदाहतस्मृतिसू्पुराणयचेषु सं जपेदिति । 
दरान् जपेदिति श्रयते | तज्रोभयथाप्येकथचनां ततेन बहुवचनं तसवेन वा ॒श्चतस्य 
रदरपदस्य रोद्राध्यायोऽभिधेयः । स्मृतिकाराणामिह रोप्रध्यायवाचकसेन रु्रपद- 
प्रसिद्धः । गरह्काराभिप्रायाच्च | तथाहि । शूखगवप्चो अनुवातं पद्यपवस्थाप्य रर 
रुपतिषटत इति पशुकमेकं सद्रकरणकटएुपस्थानममिषाय प्रथमोत्तमाभ्यां वानुवाका- 
भ्यापित्येवपाह । इत्थमभिदयता शृ्ठछता पारस्कराचार्येण वहुवचनातसद्रशदधस्येह 
यपएवसिद्धोऽथः । अतएव दद॑रि्यनेन रोद्राध्यायस्य भङृतलादु्रुप्रे पद्य - 
कोपस्थाने करणभूतयोः परयमोत्तमादुवाक्यो; रोद्राध्यायावयकभुततं न सिध्येत् । 
पा सिध्यतु । एव च परथपोत्तमाचुवाको कष्येति संदिद्यतेति स्वामिप्रायो दितः । 
अतएव टषोत्सगे रुद्रान् जपिेति सत्रे बहुवचनांतरुद्रपदवाच्यो रोद्राध्याय इति म 
यत्तककापाध्यायहरिहरजयरमाद्िभिर्व्याख्यातम् । ग्गो पाध्यायवाघुदेवादिभिःषद- 
तिकारेरपि तथैव प्रयोग उपन्यस्नः। रोद्राध्याये रदरैवस्यमेनशहुतवपिश्षया शद्रानिति 
बहूतरचनम् । रद्रदेवःय्तरसबदायालकरोद्राध्यायस्य मेत्रैकलपिश्षया च रु्रमित्येक 
वयन् ॥ एवं च समग्रस्य रोद्राघ्यायस्य मत्रेकलात्सकटेन रोदराध्यायेनैकाइति- 



( १५९ ) 
 होतव्येति पक्षः सिद्धः अतोऽस्मिन पक्षे रोद्राध्यायांते स्राहाकार इति। बहुवचनाशच 
पजबहूस्वपपि गम्यते । अतश्रानेकाहुतिपक्षाःअपि सिद्धाः । एतच भैजविभागे स्फुर 
वक्ष्यते । तथा च रुद्रस्य सद्रदैवत्यपत्रसष्दायास्पकरोदराध्यायस्य, रद्राणां रोद्राध्या- 
यात्मकानां रदरदैवस्यानां मंत्राणां वा जपो रदरनप इत्यथः । किच । -उदाहतना- 
बारोपनिषदि “ शतरद्रियेण ' इति तृतीयया संत्रांदरजपनिरपेक्षद्दरापरपर्य्याय- 
दातरद्वियजपस्येव फलसंवेधावगमात्तस्येव् प्राधान्यम् । वाक्यातरेषु तु श्रयमाणार्था 

`क्षिप्चसाध्यस्वादुवादिनीद्वितीया वतीया द्रष्टव्या । सक्तून् जुहोतीतिवत् । ततैव 
वाक्याथंः । अशेषपापात्स्वात्पनः पृततवकामः शतरद्ियेणाधीतेन स्वात्मानपरेष 

` परापासूतं भावयेदिति । वतेमानेन स्वदेरेन स्वास्नः रिवखपाप्निकापः शिवा$ति 
- ध्यायमानो रुद्रेण तेनेव रवदेहेन स्वात्मन शि्यै भावयेदितिच । एवं बाक्यांपरेष्वपि 

वाक्याथां उद्याः। अतथर चमकजपस्य प्राधान्यकोरो न प्रवेशः ननु सदराणामिव चप. 
कानुबाकानामपि स्द्रनपादो प्राधान्यं स्याद् । “ नमस्ते शद्रमन्यषे › इत्येकादश्षा- 
नामनुवाकानां जपति जपांते “अग्नाविष्णु सजोषसा" इत्येकादश्षाुवाकानामेफ 
मेकं जपेदिति बोधायनसत्रे विशेषानवणमादिति चेस्पत्यम् । यचप्यस्मिन्. स॒त्रे षि 

` शेषो नावगम्यते तथापि ^^ पंचांगरवाणां जपदोमाचेनविधि व्याख्यास्यामः ?” इति 
 प्रतिह्ासूत्र शुदरपदग्रदणाच्चावगम्यते हि विशेषः; । यदि खद्राणापिव चपकानुबाकाना- 
पपि रुद्रनपादो प्राधान्ये स्यात्तदा सद्राणां चपक्राुवाकानां च जपाद्विधिमिस्येव 

ब्रूयात् । बहुषु परागुदाहृतत्राक्येषु शुदराणामेव जपफटश्रवणाच्च चमकजपस्य रुद्रजपां- 
गखमेव स्यान्नतु भाधान्यम् ॥ उक्तच भावता नेपिनिना ^“ फखवत्सन्निधावफङ् - 
तदंगम् ? इति फड्वतो दशपूणमासशद्धवास्याभेयादियागसश्चुदायस्य सन्निधो श्रूय- 

` प्राणानामफङानां प्रयाजानुयाजादियागानां दशचपूणेपासांगस्ववत् फटवतो रुद्र नपस्य 
सन्निधो श्रूयमांणस्याफङस्य चपकजपस्य स्द्रनपांगत्वमर् । एवच सति काण्वमाध्यं- 

 दिनादीनां चमकजपायुष्रानात्फङाधिक्यपात्रं नतु तदकरणे सुद्रवेगुण्यम् । पराश्चरा- 
दि स्प्तिष्वनभिदहितेन कोशिकबोधायनाभ्यापभिदितत्वेन च तस्य बोधायनकौ 
रिकेतरान्भति कृताङ्तत्वावगतेः । नन्वेकतर श्रेतस्याधिकागस्थान्यग्रोपसंहारः स्यात् 
कृथं तस्य कृताङृतसखपिति चेच्छत्यम्। स्यारसमथं पत्युपसंदारः। असमथ प्रति तुनो 
पसंहारः। 8 तदि याव्रदुक्तगासुष्टान्। बहस्पं वा स्वरग्योक्तं यस्य कपे प्रकी्वित- ` 
म् तस्य तात्रति शाखार्थे कृते सवे; तो भवेद् इति बहृष्टचपरिरशिष्टोक्तेः । उनो 

` बाप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधिः) तेन सततुयाद यज्ञन कुयांलारतांतरिक्र- 
.- परिति रोगाक्भिणोक्तशच । श्रालांतराधिक्रणे ^“ यन्ना्नातं खकाखायाम्. ”› इत्याहि 



( १६० †) 
वक्ष्यपाणकास्यायनादिषाक्येषु च प्रतिपादितस्येकतर शरुताधिकांगोपतंहारस्यं बषट- 
 चपरिशिष्वाक्ये सशाखोक्तबहर्पयावटिध्यनुष्ठानोक्तेः पारवयाधिकांगोपसदहारमि- 
ए्यास्मा निपेधोऽथसिद्धः । छीगाक्षिणा तु “ न इर्यासारतांधिक्म् `” इत्यनेन 
वरोक्ताधिकांगोपसहारस्य शाद्न एव निषेधः कृतः। एवे चातिरप्रे षोटशीग्रदणाग्रहण- 
वत् परोक्ताधिकांगोपसंहारस्य विहितपमतिषिद्धसाष्धिकिसपः । सच समर्थासमरथेवि 
पयतेवेन व्यवस्थितो बोध्य; । एेच्छिकविकरपस्याष्टदोषदुष्टलात् । तस्माखधान 

 भूतसोद्राध्यायस्यैव जपो रुद्रनपः। प्राधान्येन व्यपदेशा भवतीति न्यायादिति निष्के 
इति स्थितमू्॥ उपपादपिष्यते च दमेदनिरूपणावक्रे विस्तरेणेतत्। अत्रेतद्विचा यते 

कि रुद्रो जपादिषु तेत्तरीयक्षाखीय एवापरज्ञाखिमिरूादेय उत स्वस्वयञः. 
श्ाखीय एषेति । कितावसाप्तम् । तेत्तरीयज्ञाखायामेवेति कतेव्यतासहितश्द्रविधेः 
अवणादन्यासु यजुः शाखासु रुदरमात्रश्रवणेऽपीति कतेव्यताया अश्रवणात् स्वं- 
शाखिमिस्तेत्तरीयक्षाखीय एव स्रो जपादिपूपदेय इति। अज त्रमः। रुद्रः स्वसख्यजुः 
शाखीय एव जपादिषुपादेयो न पुनः सर्वस्तत्तरीयशाखीयः । इतं एतव् । अथैनं 

` बरह्महारिण उचुः #ि नप्येनामृतस्वमिच्छति तन्नो ब्रहीति सहोवाच याह्गबस्स्यः शत 
-रु्रियेणेस्येतानि हवा अमृतानि नामपेयान्येतेहवामृतो भवतीति जाबालोपनिषच्छत्या 

` अमृतटक्नणफङसाधनस्वेन विहितजपस्य शतरुद्र शतरद्रियापर पर्यायद्रयस्व रोद्राध्या- 
` यस्य सर्वासु यज्ञःशाखा् श्रवणात्। यदि खश खायां स्द्रो न श्रयते तद्। क्ञाखातरी- 

 -यषद्र्रहणं पक्तञ्येत । न चेतदसिति । फिच । फसम्बन्धबोधकस्पृतिशतिषुराणादि- 
 काक्यनि्रशतरद्वियशद्धस्य रदरशद्धस्य वा श्रवणेनाध्ययनगोचरीभूतस्वाच्छीघोपस्थि- 

` तिकलेन प्रथमतः खश्ाखीयस्येव शतरद्वियस्य परतीतेः। इतर शाखीयस्य विरंबोष- 
, स्थितिकलवादयथासतीतेश्च। भरथपोपस्थितपरि्यागे कारणाभावाच। “ सखध्यायोध्ये- 
तव्यः ?› इत्यत्र स्वाध्यायस्योपादेय्वात्तद्गतैकलस्य विवक्षितसेन क्ञखांतरीया 
ध्ययनापरसक्तेश्च । « अक्रिया त्रिवि प्रोक्ता दिदरद्धिः कपैकारिणाम्। अक्रिया च 

` परोक्ता च वतीया च यथा क्रिया ” इति छन्दोणपरिषिषठि कात्यायनेन खश्ाखोक्त- 
परित्यागेन परश्चाखोक्तानुष्ठानस्याकर्णट्पा क्रियालखामिधानाचर । “ यः स्वक्षाखो- 

` क्तद्ठत्छश्य परश्चाखोक्तपाचरेत् । अप्रपाणमृषि कखा सोऽथे तपसि मनज्ञति "” 
` क्तैव ` कार्यायनगाक्ये सक्षाखोक्तपरित्यागेन परश्चालीयोपादाने दोषश्रव- 
णाच | तस्पास्वस्वयजुः शाखीय एव रद्र सदशाखिभिजपादिषु ग्राह इस्येवपुक्त- 

: भू ॥ विच । ̂“ आदित्यानीमानि शृङ्कानि य जुषि वाजसनेयेन याङ्गवखयेनास्या- 
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यन्ते इति श्रुतिरपि वाजसनेययजुषां प्राज्यं प्रतिपादयेती तदतः पादीनो हदरस्ापि 

शर्त्यं प्रतिपादयनितं | आदित्यादधीतानि। आदित्यानि । एतानि च यजूषि 
शुद्धानि शुद्धानि निमेानि वीययुक्तानि शीघ्र फरपरहानीत्यथः । इतोऽन्यानि 
यानि यचूषि तानि कृष्णानि पङिनानि वीयेहीनानि षिदवेन फलट्प्रदानीति श्री 
दौकरस्वामिपरभृतिभिरिय श्रतिव्यांख्याता । तेनादित्यादधीतानामेषां यजुषां श्च- 
छस्वेन शीरं फड्प्रदस्वादन्येषां यजुषां दरष्णतेन तदमावाच्छु्कयलुषामेष पा- 
सस्येन वालसनेयीश्ाखीयोरु्रोऽतिप्रश्स्त इति गम्यते ॥ यत्त॒ इति कतेव्यतासहित 

 रुद्रविषेस्तेत्तरीयश्चाखायामेव श्रवणेनान्यत्र तदश्चवणाततेत्तरीयश्चाखीय इति कमै- 
"व्यता विशिष्ठ रद्र जपारदिषूपादेय इ्युक्त तन्न ॥ नहि इति कतव्यताया अश्रवण- 
पत्रेण हेतुना स्वशाखीयसद्रपरित्यागेन तेत्तरीयक्नाखीयग्द्रोपादाने युक्तम् । 
हैतूना शक्तत्वात् । ̀  इति कतेव्यतायास्सश्चताया अध्यन्यतो ग्रहणे युक्तमेव । 
शाला तराधिकरणन्यायात् । ““ यन्नाम्नाते स्वश्ाल्लायां परोक्तपविरोधि यत्| 

` श्िदद्धिस्तदनुष्टेयमशनिहोत्रादि कमेवत् " इति छंदोगपरिशिष्ठे कास्याय नोक्त । 
^“ यन्नाम्नातं स्वसाखायां गृह्ये बा श्रयरोषतः। तद् ग्राह्यं पनतः प्राहुः पारक्यपवि- 
रोधि यदू ›' इति स्पृतिसंग्रहाच्च । “ आदयतत्रेषु यन्नोक्तं तकरर्यात्पारतं त्रिकम् । 
विशेषाः ख सामान्या वेदोक्ता वेदवादिभिः 7 इतिकाष्णाजिनिस्षरणाच्च । यत्त | 
^^ उनो वाप्यतिस्क्ति वायः खन्नाखोदितो बिधिः" इति प्राुदाहृतं लोगा- 

` क्षिवचने तद्वहस्पं वा स्रग्रघोक्तपित्यनेन समानायेकम् । यथा । ¢! क्रत्वथ- 
पुरषाथयोभिङ्ञासा ” इत्यत क्रतुशद्धः कपेप्ामान्यपरो न पुनर्देवतोदेगेन द्रवयलया- 
गालकक्रतुपरः । तथा ^ तैन सतनुयाद् यज्ञम् ”” इत्यत्रापि यज्ञशब्द; कमेस्तापा 
न्यपरो बोद्धन्पः । केचित् “ यत्नं सतवुयात् 7 इति वचनादश्पणमासादिविषय- 
तापस्य वाक्यस्य पन्यन्तै। ततश्च दशेपूणेमास्रादिष्पि परोक्ताधिकगोपसंहार इति। 
तन्न । सव्ञाखाप्रत्ययकपेण एकत्वेन दश्पूणपासादिष्मपि परोक्ताधिकांगोपसंदार- 
कतेव्यताया! शाखां तराधिकरणे निणींतलखाद् । तस्मा्रानसनेयिज्ञाखाञ्च श्रीर्र 
यश्चतेति कतेडपरताकखाप्राजसनेयिभिः परोक्ता श्रीरद्रेति कतेग्यता ग्राह्येति युक्तप्र् । 

वस्तुतस्तु । ब्रहत्पराशरस्मृतो स्द्रेति कतव्यताया बाजसनेयिविषयतेनास्त्येवश्र- 
वणम् । समरः सवशाखासाधारण्येऽपि ^“ इषेत्वादिषु खब्रह्मतिषु याः क्रियाः ? 
इति वाक्ये ख ब्रह्मतिस्वोक्तेिगद्राजसनेयिषिषयताप्रतीतेः) एवं च यलुरेदभिन्न- 
वेदशाखा शतरशद्वियहोपस्याध्वयेबत्वादश्रतसेन तदं गभूतस्य्रस्य च तास्वश्रवणाद्भ- 

 छचछ्दोगादीनां श्रुतिस्मृतिपएर णेषु भूयो महिमाश्रवणेन रद्रनपरदधेपरद्रभिषेका- 
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 नाप््यतपचिकीर्षायाश्चखन्नायां स्वपरपरापरिणदीतयनुशालायाः खशाखास्वेन त 

च्छाखासमान्नात एव सुदरोजपादिष्वाध्वभैवमिव तैग्रह्लो नलवप्नि यमेन यरिकचिदू यजुः 

शाखीयः । स्वपरपरापरिहीतयलुः शाखायाः खश्चालालं च सीय; पित्रादिभि- 

रधीतो वेदः स्वाध्याय इत्यथैकेन “८ स्वाध्यायोध्येतव्यः ? इति विधिना ^“ पारं 

पर्यागतो येषां वेदः स परिवष्णः । तच्छाखं कमे इषीति तच्छाखाध्ययनं तथा " 

इति मद्नपारिनाते वसिष्टेन चोक्तम् । खराध्यायः सश्ाचेत्यनर्था तरं । फिच । 

<^ वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । अविप्ठुतन्रह्मचयों रक्ष्या चियश्र 

हेत् ") इति वेदाध्ययनोत्तरं स्नानविभिपरे याज्ञवस्केयवाक्ये ' (वेदं वेदौ तथा वेदान् 

वेदान् वा चतुरो द्विनः। अधीरय चाधिगम्याथे तत; स्नायादू द्विनोत्तमः' इति पा- 

धवीये दूमैपुराणवाक्येच विहितनिकवेदाध्ययनपक्षे वेदशब्देन तत्तद निष्टस््परं 

परापसयिहीतशासैव विवक्षिता । अन्यया “ सदस सापञ्ञाखाः। एकशतमध्वधुशा- 

खाः । एकविशतिशाखे धहटटचम् "' इति वचनोक्तसकलशाखाविशिष्टेकेकवेदाध्य- 

यने विधीयपानेऽदक्या्थविधानापततेः । नहेतावदध्ययने कैनापि हक्य कतम् । नच 

पित्राऽम्याऽध्येतव्या, पुत्रेण सन्येतयेवपनियमेनेकवेदसंबेधिन्याः यस्याः कस्याधि. 

देकस्याः श्ञाखाया अध्ययनेन तद्िध्युपपत्तो न स्वपरपरापरिष्हीतशाखाया 

अध्ययने नियम इति वाच्यम्। तथा सति पृत्रेणाधीयपानशाखायाः साध्या 

` यलखमेष व्याहन्येत । नहि पूत्रेणाधीयमाना श्षाखा स्वीयः पित्रादिभिरधीता। 

अप्वाध्यायताच्च न तस्या अध्ययनं सिध्येत् । ^ स्वाध्यायो ध्येतव्यः ' 

इत्यनेन विधिना स््राध्यायस्यैवाध्ययनविधानात् । अतश्च यस्य वेदस्य या 

ज्ञाखा स्वपरंपरापरिरहीता तप्य वेदस्य सेव शाखा स्श्ाखेति व्यवहारः 

 शिष्ठानां । तेन सवक्लाखातोऽन्यस्या एक वेद संवंधिन्यानाध्ययनं । तस्या 

अस्वपरपरापरिश्रहीतलादस्वाध्यायतवेनाध्ययनस्याविहितत्वाद् । अतएव न तदुक्तं 

कर्मानुष्ठानं । अध्ययनस्य करमासुष्ानाथतेन दष्ट यवात् यत्त । ̂  अधीत्य श्ाला- 
पालीयापन्यां शाखां ततः पेत् '› इति मद नपारिजत्ति बसिष्टस्मरण तत्तस्य षे- 

द्।तरसंशधिन्या अन्यशाखाया अध्ययने क्रमविधानायेखात् ¢ स्वा्यायोध्येतन्यः'' 

इशयत्र स्वाध्यायस्योपादेयकसैन तद्गतेकस्वस्य विवक्षितत्वाच्च नेकवेदसेवध्यन्यशा- 

खाध्ययनविधायकम् । वेदातरसंबेधिन्या अप्यन्यशाखायाः सपरंपरापरिश्दी- 

ताया एवाध्ययनं तदुक्तकर्मामुष्ठने च । सराध्यायस्वेनाप्या अध्वयन॑स्य विहितत्वा- 

त् । तेनायमर्थो निष्पन्नः । स्वपरपरनिषटखन्नाखाचमरिध्या यस्य वेदस्य यस्याः 
शालायाः त्रतादेशपूषै$ पूषैमध्ययनं तस्याः स्वश्ाखातव दर्ये । तदध्ययनस्यश्रोत- 
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स्मातेकर्पानुष्ठानाभैलात् । अत एव तस्याः पृवमध्ययनक्तं मदनपारिनते व. 
सिष्ठेन ^ अधीस्य श्ालामासीयामन्यां शाखां ततः पठेत् ' इति । तदन्यवेदष- 
चंधिश्ञाखानां तु स्वपरेपरापरिश्दीदसेऽपि न स्वक्षाखात्वं मुख्य । तदध्ययनस्य 
श्रोतकमपात्रानुष्ठानाथे सात् ॥ अतएव तासां पश्चादध्ययनमिति। पतच प्रतिवेदं भि- 
स्नभिन्नव्रतादेश्षपक्षे ज्ञेयम् । सथ्वेदाथमेकव्रतादेशयक्षे तु ऋष्ेदपारभ्येषर सै- 
वेदाध्ययनोक्तेः सपरपरानिष्पसिद्धेः स्वस्वशाखासवे हेतुं बोध्यम् । ननु चे- 
दानींतनानापनेकवेदाध्ययनादशनात्कथ वेदांतिरे स्वपरंपरापरिणरहीतज्ालानिणयं 
इति चेदुच्यते । अनधीतवेदानां यथा सशाखानिणेयसतयैवेर्यवेरि । माध्य 
दिनक्षाश्लोक्तकर्मानुष्टानस्य स्वपरंपरायाततादस्पाकं पाध्य॑दिनीश्ाखेस्यनधीत वेदा 
यथा स्वकश्राखानिणेयं उ्यवहरस्येबपिहापि । ततश्च येषां ऋगेदिनां यच्छा- 
खीयमाध्वभैवं स्वपरंपरायातं तेषां यजुेदसंबंधिनीं सैव स्वक्षाखेति । एवं येषां 
युवेदिनां यच्छाखीय होत्र स्वपरैपरायाते तेषां ऋमेदसं दधिनी सेतर स्वश्ाखे- 
ति एवं येषां. छंदोगानां यच्छाखीयं होजमाध्वयेवे घा स्वपरपरापरिण्दीतं ते- 
षामृम्वेदसंषथिनी यजुैदसवधिनी सेव खक्षातेति । तेन श्रोतसमात्तकर्मा- 
नुष्ठानाय बह्टवश्ञाखापरिग्रदीतारो यथा केचिद्ये शांखायनश्ाखिन इति व्पप- 
दिक्षति। अत एव आश्वलायनक्षाखिनः शांखायनक्ाखिनी वा श्रोतपाध्वयेवम- 
नुष्टातु यजुः शाखापरिग्रहीतारो वयमापस्तंवशाखिनो वयं बोद्धायमशाखिनो - 
ये काण्व्ञाखिनो बय पाध्यंदिनशाखिन इव्येवमादि व्यपदिशति । एवं श्रोतप्मा- 

पकर्मानिष्टानाय यजुःक्ञाखापरिदीतार आपस्तंबाद्ा अपि श्रोतं दोत्रपनु- 
्ठाते ऋगृशालास्वपि वयमा श्छकायनश्चाखिन इलयादि व्यपदिशति । एवे सव 
शाखिनां सबैवेदेषु बोध्यम् । तस्मात्स्रपरपरपरिशरदीतयजुःशाखायाः स्व- 
श्ालातेन तच्छाखोक्तमेव सुद्रनपादिकं बदृ्टचादिभिः कायम् । अन्यथा सच्चा 
खोक्तस्यागपूवकं परशाखोक्तासुषानस्य ^“ अक्रिया त्रिविधा भोक्ता ›› इत्यादिना 

र्गोक्तकात्यायनवाक्येनाक्रियाखप्रतिपादनस्य स्वशाखोक्तं विहाय परशाखोक्त।- 
ष्ठाने “* यः स्रशाखोक्त्ुरछनेत् '” इत्यादिना पूरोक्तेन कात्यायनवाक्येन दोष- 
प्रतिपादनस्य चानुपपत्तेः । न च “ स्वाभ्यायोध्येतव्यः पारेपर्यागतो येषाम्, अ- 
क्रिया तरिविधा परोक्ता, यः सश्षाखोक्तगुरछडप, ° इत्यादिवाक्यानि युखस््रशाखा 
विषयाणीति वाच्यम् ॥ स्मक्षाखालस्याविषिष्टसवेनो मयापि तेषां परतः । यतत 

नारायणमटृङ्तरदरपदढतो “तत्र बौद्धायने ग्राह्य बहृू्चादिभिरादरत् `` इति 

वचनन तरस्वपरपरपरिशहीत बौ द्वायन शाखागिषयम् । उक्तम्यायसिद्वायानुवादक- 
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तवे ाघवात् । अपूर्वाथविधायकते गौरवाच्च । नचासिमिन् वाक्ये रुदरपदयुपात्तम- 
सि | येन वौधायनशाखीयो सदर बह्चादिमिशूपादीयते । किच नेदं वाक्य 
हुद्रमकश्णपटितम् । आघ्वयेव प्रतिपादकतया हि कविदेतदुदाहूतप् । न च 
सवबहषटचादिभिरवौधायनी यमेताध्वयैवपनुष्ठीयते । उक्ताथकस्वाध्यायविधिषिरो 
धात् । ^ पारेपर्यागतो येषाम् ” इति वसिष्ठस्फृतिषिरोधाच्च । ̂“ अक्रिया चिवि. 
धा प्रोक्तः यः स्वश्ाखोक्तधुरछऽय ” इति काटयायनवचो विरोधा । कि तहि, 
स्वपरपरापरिश्रहीतयजुःशाखीयमेव युक्ततरथुरपश्यापः । ये सस्वपरंपरापरिग्रही- 
तबोद्धायनक्षाखासमाभ्नातसद्र्य जपाद्याचरंति बहृ्टचादयस्तेषां स्वाध्याय वि 
ध्यथविरोधः; । “ पारेप्यागतो येषाम् ` इति विष्टस्मृतिविरोधः । स्वक्षाखो- 
क्तपरितयगेन परशाखोक्तायुष्ठानस्याकरणवयोक्तिवियेधः । परशाखोक्तानष्टाने 
दोषोक्तिविरोधश्रेति दोषचतष्टय दुःपरिहरम् । एतेन क्रषेदोपि सद्रापरपर्यायं श~ 
तरुद्वियमस्तीति भातिः केषांचिन्निरस्ता । यदि ऋष्वेदे शतेरद्रियमस्ति तदि ऋवे- 
दीयश्षतरद्रियानुष्ठानस्य कतेव्यत्मेन करमवेदिकर्द्रानुष्टानपद्तिनिवेधस्येषोचितत्वा- 
त्कथ कऋेदिभिरपि नारायणमद्ादिभियकिवेदिकष्द्रावुष्ठानपद्धतिनिबद्वा । अथ 
ययुर्रदिन उ^-श्येति चैत् । तदं यदप्यनेकाघ् यजुःश्ाखाघ्ु श्रः पञ्चते तथापि 

तै्तरीयशखावुसारेन सदरपयोग उच्यते । स्मरदरभयोगस्य बोद्धायन सूत्र 
मूखकत्वेन वटएचादीनां च “तत्र बोद्धायर्न ग्रह्य घटृ्टचादिभिरादरात् ११ 

इति. वाक्यानुसारेण बोद्धायनीयानुषटेयस्वादिख्युपक्रमगंथविसेधः । अद्यावधि 
वेदिभिः रिष्ररलुष्ठीयमानयायुर्वेदिकर्द्रनपाध्नुष्ठानस्यासगतस्वापत्तिथ।। तस्था- 

बभेद शतसद्वियापरपयायो सद्रौ ना्स्येव । यत्त. शांखायनगरदचे ४ इषोत्स 
ग सद्रान् जपित्वा ” इति स॒त्रे तद्धतशेषं निधाय ^“ सृद्रंजपिलखा ” इति % पोष्णस्य 
होति शट्रान् जपिसा ` इति हषोत्छमे बोद्धायनपारस्कररद्याये कवाक्यतया 

यजुवद समाम्नात रद्रनपविधायकम् । शखायनण्रहयमाप्यटृता त॒ ॒रोद्रसक्तनप- 
विधानपरतेनेदं व्याख्यातम्॥ तथाहि तद्धाष्यम् । रुदरदैवताकार्मत्राः शुख्गवप्रकृरणे 
कांखायनसूत्रे उक्ता; । ̂ “ कह्दयेमारुद्रायाते पितरि मा र्द्राय स्थिरधन्वने ` इति 
सर्वरदराय स्थिरधन्यने ? इति सुत्रथतस्नो दिद उपस्थायेति। हषोरसरगे । आश्वशाय- 

ग्रह्यपरिशिष्टेऽपि श्ुगवपन्चो विनियुक्तानां रोद्रपक्तानां इषोत्सगेऽपि तिनि 
योगदशनाह् ^“ दद्रान् जपिता › इति श'खायनग्र्यतो सद्रशब्दो रोद्रसक्ताभिप्ाय 
इति श्वांखायनण्रह्चभाष्यकाराभिप(यः । च शद्वस्योक्तसमुचयाथकत्वेन चतुर्णा 
क्तानामेव सषुचयप्य तैनोक्तघादुक्त दयंबकमतपयुचयाथेकले च प्रभागामादात् ॥ 



( १६५ ) 
चकारात्रयेवकमंत्रधेति भाष्यं चिलयम् । यत्त घातः कथिदाह । बह्रवक्ञाखाघ्ु श 
द्रसद्धाषे एकवचनाति न समाम्नातं “८ स्रं जपित्वा › इति शांखायनगृ्ं प्रपाणम् 
सद्रसद्धाषे हि ̂ “ सुद्र जपिलिा इति तद्विनियोगामिधान न । युक्तं तु तदसद्धषि। 
अत एवे '“ जप्यं शतरुद्रीयमूृभ्वेदोक्तं पदक्रमेः। एवं करते तु देवद्री पर्यध्यं नेतरे 
णच '! इति वामनपुराणे ऋषवदोक्त पदक्रमेयुक्तश्षतरद्रियजपविधान्टक्तम् । पुरा- 
णापर च ““ रोद्रो जपः सर्षश्चालाञ् चष्ट; सद्धिः सखशाखाविषहितः अशस्त; । इ- 
वेन् स्वशाखोक्तपिपर हि नित्ये भराभ्नोति सर्वं हि मनोऽभिराषम् '' इति सवेदशा- 
खासु रद्रसद्धावोक्तिपुरस्कारेण स्वक्राखीयरद्रपरंसाभिधानम् । अतश्च शषेदे 
रद्रापरप्यायै॑श्रतरुद्रियपरत्येव । करिव । खक्षाखोक्तपरित्यागेन परशासोक्तक- 
रणे निदापि स्मयते | ^“ सक्नाखाश्रयमृर्छ्य परश्ाखाश्रयं तु यः । फरमिच्छति 
दुमधा मोघ तत्तस्य चेष्टितम् ` इति । “ स्वशाखाश्रयपुस्छञ्य परशाखश्रयं 
च यत् । कृतं तरफल्द्ं न स्यादिति व्यासेन भाषितम् ' « बहृषस्पं वा खगमो 
क्तम् › इत्यादिभिवेचनः । तस्पातत्वश्ाखोक्त एष रट्रो बषृ्टचषेदोगादिभिजपा- 
दिषु स्रीकार्येः । अत एवोक्तं गष्चमाष्यद्ृता ““ एके" सुद्र जपिलिा इति 
पठंति तन्मते पूणां रद्रनपः । तथ्था । प्रणवः । व्याहृतयः ३ । गायत्री । अे- 
षष्ठ ९ । एतोनु ३ । ऋतच सत्ये ३ । देवत्यः श्रन्नः ३४ । स्वस्तिनोपिपीतां 
७ । स्वादिष्टया १८ । आयते जपोऽयं ॥ ततो वेदादिः। अधिमीठे ९ । ततः षई- 
गानि । येनेदं भूतं २५ । सदश्रशीर्षा १६। अहैश्रेभिः ८ । नतम॑हः ८ । अश्रः 
रिज्ञानः १३। बिथराड् बहत् ४ | प्रधानानि ॥ कद्ुद्राय९। इपाश्राय ११] 
आतेपितः; १५ । रुद्राणामेति ११ । पवः पातं १। आवो राजानं १। कद्धिष्ण्यासु 
२। हंसः शुचिषत् १ । कथापरहे सद्रियाय १ । तयरष्टुहियः । सषु: १। युन 
स्य पितरं १। रथीतमं कपर्दिने १ । रुद्रस्य ये १ अस्मे शुराः १ । प्वोच्छारिसिवि 
१। तयवकम् । इत्युत्तरांगानि ॥ एवं रद्रसुक्तसंस्या १७ । ऋक्संख्या २७। 
सुक्तानागृक्संख्या १६८ । ऋचश्च २७ निगदः १ एवपृक्संख्या १९५ निग 
१ । तदुक्तमृगिधाने ““अकाराचास्तु ता जप्ला सावित्रीं च तदित्यचम्। आपो रिष्टे 
ति सक्तं तु श्द्धबत्योघमषणम् । दवत्यः स्वस्तिपरलयथ पापपान्यस्तयेवरच । सवेत्रेत 
न्मयोक्तव्यमादाव॑ते च कपेणामरू ”” इति । अतश्च बह्टचः स्वेशाखासमास्नात एष 
शद्रो जपादिषु ग्राह्न १ति । तदसत् । शतसद्वियहोमे विनियुक्तमंजथुदायप्येष रम 
तिघत्रपुराणस्यसुद्रविधानेषु रुदरसवपरतिपादनेन तस्येवात्र रुद्रपादवारयतया पसि 
दवसेन च द्त्वात् । नच यर्चुदशाखातोऽन्पषेदशाखासु स॒तरद्वियद मस्तरपन वि 



( १६६ ) 
नियुक्तप्रषदुदायो वा सपान्नातोऽस्ति। अत एव “ यस्तु द्रं जपेनिनत्यं ध्यायमा- 
नो ममाछृतिम् *” इति, ““एकादशगुणान् वापि रुटरानावस्यै धपेबिद्” इति, ^“ 
ह्मणस्वणेहारी च सद्रनापी जले स्थितः? इत्यादो शद्रपदवाचयतया प्रसिद्धएव यावै 
दिकश्द्रः सर्वेपिताक्षरा हेमाद्विपहाणिवकारादिभिरूक्तः } हतरोषं निधाय श्ट्रं जपित्वा" 
इति *“पोष्णस्य जुति रुद्रान् पिला? इति एषो बौद्धायनपारस्करादौ कर्को 
पाध्यायादिभिमाष्यकारेरपि स एष द्र उक्तः] न च रुदरसुक्तानां श्रते भमाणमस्वि। 
पूवाक्तश्ांखायनश्रो त्ते कवाक्यतया स्वलालाप्रसिद्धसद्रमूक्तजपविधानपरत्पे नोप- 
पत्तः । अन्यथा । भसिद्धयायुवदिकरुद्रपिक्षया रुद्रातरकस्पने 'रद्रपदस्यानेकशक्ति- 
कस्पनागोरवमसेगात् । शरस्य द्ेबिध्ये तन्मूखभूतानेकशततिकरपना गौरवमसेगाच । 
डयाद्विधानं सद्राणां यजुदविनिर्भितम् 2 इति बहत्पराश्षरेण स्द्रविधानम्य यजु 

` वदविनिषितलोक्त्या अन्यवेदोक्छस्वाभावोक्तेश्च । नच बहृटवश्ाखासु शद्रः प्रसिदो 
नापि शांखायनगर्ृता सद्रविधाने चा कविदप्यभिहिवप् । तस्मान्न ^ रद्र जपि 

1 `” इति शांखायनग्र्यं बहवश्षाखासु रुदरसद्धावे प्रमाणमिति वक्तं युक्तम् ॥ 
किच ¢ हेमाद्रौ शोनकपोक्तात् ” इति ॥ ` 

॥ अथ शतरुद्रियमन्रविनियोगः॥ 
तद्विधि तदयध्यान तैराराधनं तदेवतां तदि तर्दगन्यासादिफं तच्छदश 

व्याख्यास्यामः श्रोनकमतेन, `` ततर शतरद्ियपेम्रो “ नमस्ते मन्यव ›› इत्येका- 
दृशावुबाका इस्युक्तं । अत्थ ऋेदाचा्येण शओोनकेनापि यचवेदिकरश्टरविधाम 
निरूपयता बहृटचक्ञाखासु स्रो नास्तीति परदरितम् । तथाहि मध्यङ्कं प्रङृत्याह- 
शोनकः । ̂ “ अचिते गेधगुष्पादैः श्रीरुद्रं च स्पृशन् जपेत् । षडगसहितं सम्यक् 
तं जपेद्ुद्रसंख्यया ›' षडगसदितं षडिधांगन्याससदित । रुद्रस॑र्यया - एकादश 
वारम् । ब्ृ्टचच्दोमयोस्तु रद्राभावात् भकारांतरं तयोणह “८ बहढचा सृद्रसक्तेवा 
छ्दोगा सद्रतापगेः । एकादशाष्त्रिद्रयेक संख्यया शक्तितो जपेत् '› इति । अत्र 
वा शब्दो विकल्पायः । तेन यजुः श्नाखासमाम्नातर््राध्ययनाभावे सूक्तादिजपवि 
पिः । तदध्ययनसद्धवि तु रुद्रनपविधिरिवयेवे व्यवस्थित इति ॥ यदि च बह 
चददोगश्चाखासु रुद्रः समास्नातोऽस्तीति ब्रयात् .पतिन्रयात्त्चैनम् । रद्रनपविधि- 
नेव बद्ृषटचादीनां तस्षिदो ^“ बचा सदरहुक्तेवा 2 इस्यादिकशाद्वस्य वेय्यथ्यैमेष 
प्रसव्येतेत्ति । तस्माद् ऋेद् साप्वेदेः च रुद्रो नास्स्येव ॥ यत्त ऋगिधाने चतुय 
ऽध्याये “° अत्रेवस्वावपेन्पध्ये पितृप्रुक्तान्यनेकशः । फियां तां सहितां विचासि- 
त्धीणंति चैतया । एवमेव समाहत्य वासवी संहिता -भयेत् | रोादितया गेशववेवी 



^ 
॥ (.१६७ ) _ 
यव्या च कापयेत्'› इत्युक्तम् ॥ यच छंदोगानां सापविधानब्राह्यणे ““यावोराजा 
तद्रो बग आल्यदोहानि देवद्रतानि चैषा रोद्री नाम संहिपैतां परयुजन् रुद्रं प्रीणाति ?' 
इत्युक्तम्। आबो रनेस्येक साम। तद्रो बगेश्वस्वारि । आज्यदोहानि तीणि। देत््रतानि 
त्रीणि । इति । तत्फछांतश्थ प्रयोगांतरम । नवेतेपहादद्रादिकरणं युक्तम् । भ- 
माणाभावात् । तेन यक्केषांविदेतद्रशसापभिमेदाख्दाचाचरणं यश्च गदिनां रद्र 
सुकतस्तन्नियूरं ति निवैधनमभिपानमाजपिस्ुपे्ष्यमिलयुक्तं निणेयसिधो शांति- 
रते कपलाकरभट्पादेः ॥ अत एव बृहतपराशरेणोक्तप् । “८ कुयाद्विधाने रुद्राणां 
यलेद विनिर्थितम् ”” इति । तथान्यत्रापि । “५ यावन्जीषरं परणवमथवा ॥ तेयो. 
द्वियं वा यौजु्यम् ' इति । अन्न “‹ यजुवद विनिमितस्-याजु्व्यम् ›› इति वि- 
शेषणाभ्यां वेदातिरे द्रविधानसद्धावो `व्याचस्यते ॥ यदि तु ^“ इ्याद्धिधानं 
रुद्राणाम् '› इत्यनेन यजेद् बिदितश्द्रविधानकरैव्यता मात्रस्यैव विधानायात्र 
£“ यजुदधिनिगितम् "” इति वषिशेषणमूण्वेदादिषेदेषु रद्रविधानसद्धावं भ्याव्- 
तेयितु शक्नोति | एवं च पुगेद्विहितरुद्रविधानकतैवयता सिद्धिरिति ब्रयात्त- 
हि मति व्रयादेनम् । ^ अश्वाभिषानीमादत्ते ? इत्यत्रा्वामिधानी ग्रहणेन गद- 
भाभिषधान्या; षरिसरूयावदिहापि “ श्द्रविधाने यजुर्वेद विहितं ड्यत् ” हत्यभि- 
दधता बेदांतरविहित श्दरविधानकर्व्यतायाः परिसेख्येवामिदहिता स्यात् । ततध 
वाक्याथ आपद्येत । शद्रविधानं यजुर्वेदविहिते इर्यान्नान्यपेद विहितमिति । एव 

च सति वेदांतरे इद्रविधानसद्धवेऽपि न तदिहितश्द्र॒ जपादिकं सिध्येत् वेदात् 

विरहितर्रविधानकरतव्यतायाःपरिसर्याततात् तस्पात् ऋेदादिषदेषु रुद्रविधा- 
नाभावेन तत्कपम्यताया अपरघक्तेस्तेषु शद्रविधानाभाव .एव “८ यजुर्दविनिमि- 

तम् » इत्यनेन बोध्यते इति युक्तं अन्यथा ^ यजुैद विनिमितम् ”› इति विशेषणा- 

नथक्यापत्तेः । ज्ञानभास्करे सूर्यारुणस्मृतिरपि । ““ यलुपेयो ह्यय देवो यज्चभिः 

शतरद्ियैः पूजनीयो महारुद्र; सैततिभ्रेय इच्छता ? इति । तस्माद् यजुदव्यति- 

रिक्तयदेषु स्द्रो नास्त्येव । एवं स्थते सति “ रै जपिखा '' ईति शंस्यायनग् 

रदरस्यैव जपो विधीयत इति तव यथयाप्रहस्तदिं ¢ रुद्रान् जपिता ” इति! ^ सद॑न 

पित्वा ” « इति पारस्फरबोधायनग्र्ेकवाक्यतया यजरवेदसमाभ्नाते रुद्रस्येव जप~ 

विधायकपमिदं शांखायनग्रह्यमिसयेव युक्त वक्तम् । पवौक्तप्रकारेण बह्वशा- 

खाघु शद्रामावनिर्ारणात् । पू्वोक्तवाक्येधनुदसमाम्नात्रस्येव रुद्स्यामिधा- 
नाच्च । तेन रद्रनपाथत्वेन वरणीयवि्रस्य यजुदिनो वरणपूर्वकं याजुभस्द् 
स्यैव जपो दषोस्सर्गोगतपा शंखायतैः कारणीयः । यतक्तं॑शाखायनशाखापः 
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सद्रषद्धाषे हि ̂  श्ट जपिला ` इति तदिनियोगाभिधान युक्तं नतु तदसं 
इति तन्न } स्वेशचाखायापसतमान्नातानां कश्षाखांतरे समाभ्नातानापपि मेन्राणां का- 
लयायनीयकद्पसूत्रे शतशो विनियोगदश्चनात् । नच शाखांतरीयपतरा्णा संपूर्णानां 

फरपपूत्रे उपदेशाद्यक्तं तत्र विनियोगामिधानम् । प्रहृते त शांखायनशाखायां स- 

्रालुपदेश्नात् ““ शरान् जपित्वा ” इति रशुदरविनियोगामिधानपरसैगतमिति वाच्यम् । 
यतो ¢ रद्रान् जपिखा ?› इति श्रविनियोगाभिधानपसेगतमिति वाच्यम् ।. यतो 
^‹ शद्रान् जपित्वा ” इत्यत्र रट्रयदवाच्यानां ज्ञा्खांतरीय्त्राणां संपूर्णानां ^“ वि- 

हएखेनारण्येऽनुवाच्य ?' मिदिवन्नाभ्नेवोपदिष्टसात् । यत्तु ““ न्न्य शतहद्रियमृ- 
गेदोक्त पदक्रमैः "” इति बामनपुराणनाम्ना लिखिते वाक्ये ऋमेदोक्तशतरुद्रियज- 
पविधानादस्तयेव ऋवेदे शतरद्रिया्यहोमे विनिथुक्तमेत्राणां शतरंद्वियत्वाद्बेदे 
श्रतरुद्ियपस्ति । किच । असन् वाक्ये ऋमवेदोक्तं शतरुद्रियं जपतम्यमित्वावदुक्तम् । 
4 श्तशद्रिय जुहोति नमस्ते रदरमन्यव ? इति यजुदोक्तशतरद्रियवदि दमृण्षेदोक्ते 
शतरद्वियमिति तु नोक्तम् । नापि रोद्रषक्तानि शतरद्ियमेज्रस्वेनारिपन् वाक्ये उपा- 
तानि। अपि च कवेदोक्तरो द्रसुक्तेषु पयुञ्यमानः ्रतरद्रियशद; स कि बहुर्दरदैवर्य- 
सादृश्येन प्रयुज्यते शतरद्रियाख्यहोपस्ताधनत्वसाददयेन वा । नतावदाथः। रोद्रसुक्तानां 
चतणमिकर्द्रदेवत्यतेन यजुर्वेदोक्तशतरद्वियवद्वहुस्द्ररैवस्यल्वाभावात्। यथपि यजुर् 
समधीतस्द्रऽपि पठितिषु रेषुचिन्पतरेष्येकशद्ररैवस्यताप्यस्ति तथापि एकदे वरयस्वबहु- 
रुद वस्यसरम्रसयुदायमाद्ायेव बहसदरदेवस्यलं बोध्यम् । छनिणो गच्छन्तीतिवत् । 
नापि द्वितीयः । शतरद्िथाख्यहोमे रोद्रसुक्तानां रो द्राध्यायवद्विनियोगस्याश्चतसेन 
तरसाघनस्वामावात् । ततशरास्पाद्राक्याद्रद्रसक्तानां शतर्द्वियतलं वक्तुपशक्यला- 
हण्वेदे ्तरद्वियसद्धावः खपुष्पायमान एवेति फथपृण्वेद शतरद्रियपस्तीति भवता ब- 
कंतव्यम् । किच । अस्मिन्वाक्ये ऋम्ेदोक्तं शतरुद्रि पदक्रमेयुकते जक्व्यमिति षि- 
हितम् । नचेताद्लजपासुष्ठान तवापि दृश्यते । यथाशाह्ममनवुष्ठानाच्च न॒ जपात्फलं 
तव सिध्येत्। तस्मादस्य वाक्यस्य षामनपुराणेऽदशेनादिदं निमूहं कल्पितमेव । यत्त 
८ प्रपयेन विरूपाक्षं रोर मँत्रगणं जपन् । अनायर्नाभिभाषेत न शुद्र्नापि गदितैः ” 
इति ऋग्विधानवाकय तत् ^“ रद्र म॑त्रगणम्, अनार्नाभिभाषेतः” इत्यादि नियमि 
शिष्ठ जपतो विरूपाक्षपरा्चिः स्यादित्येतदयपरं नतु ऋणेदे रद्रषद्धाबपतिषाद्नपरम् । 
यानि त॒ “: स्वक्नाखाश्रयघ्मत्छज्य परश्ाखाधयं तु यः” रत्यादीनि वाक्यानि तानि 

स्वशाखोक्तं विहाय परशखोक्तं न प्रक्मिस्यथेकानि । नच बहूटवशालायां षदः 
समान्नातोऽस्तीति शतशः मागविदितमर् । यश्च ^“ रोदरो जपः सवशाखा दः 

ह 
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१ति वाक्ये सवेश।वे पदं तत्तेन बेदपद्।श्रवरणास्सषेयजुः शालापरम् । यचेके “रं 
जपिता ” ईति पठति तन्पते ““ पणो खजपः › इत्यादिशांखायनग्रद्यभाष्य तदप 
न शद्रषद्धावे साधकम् । यतो “सद्रान् नपित्वा” इति सूत्रे सामान्यतः शरुत्यस्य बहु- 
वचनांतरद्रपदस्य "“कदद्रायेपाश्द्रायाते पितरि पाद्दराय स्थिरधन्वने" इति च सूक्ता 
नीति शुनागप्रकरणसथक्ञांखायनसुत्रैकवाक्यतया ¢ कद्ुदाय ? इत्यादि सूत्रच- 

तष्ठयपरत्रेनोपसंहारो ग्रह्भाष्यद्ता यथोक्तस्तथेकवचनांतरुद्रपदपटिऽपि श्रपदस्य 
चतुः सुक्तपरसखेनोपसंहारः संभवति । तथाहि । चतुः ` शक्ता तवतिषश्ररेवरय्त्रबहु 
तपादा ^“ श्रन् "› इहि बहुवचनांतः पाठः। चतुः शूक्तांतवतिर्ददेबत्य पत्र 
दायस्येकत्वमादाय ^“ रधम् ` इस्येकघचनांतः पाठः। एवं च सति बहुवचनांतख्- 
पदेनैवेकवचनातसद्रपदेनाप्यमिषेयस्य रोद्रसक्तसयुदायस्याभिधातुं शक्यस्वेनेकवच- 
नांतर्दरपदपाटे विञेषानत्रगमात् । अत एव “रं जपिता" इति “रुद्रान् जपित्वा, 
इस्येव पूोक्तोद्धायनपारस्करण्दयमेदेन । ¢ यस्त॒ स्रं जपेन्नित्यम् "' इति “ˆ एक 
दशगुणान् श्रानावत्ये " इति स्मृतिमेदेन च याज॒षाणाघ्ुमयविधपाठसद्ध षेऽप्येक 
व द्रो द्िविधपारेप्यभिधीयते। तेन पाठभेदवज्ञादथेमेदकरपनमर्थक्ये संभवति सति- 

त्वयुक्तम् । अत एकवचनातर्द्रपदपटिऽपि शद्रपदस्य ^“ कद््राय ›› इत्यादीनि च- 
सवा्येव सुक्तान्यमिधेयानीति न कथित्पाठमेदनिवंधनोऽथेमेदः। अत एव भाष्यकृता 

एके ‹“सद्रं जपित्वा ' इति पटतीर्यादिभमंथ एकोक्स्या न स्व्रामिमरत इति योतितम्। 
अथवा बहयचनांत सुद्रपदपारे चत्वार्येव चुक्तानि सद्रपदाथः। एकवचनातरंद्रपदपाटे 
त॒ “ अभ्निषीठे येनेदं सदखशीर्षाऽरर््रेमिनेतपैद आरुः रिज्ञानो विभ्राड् ” इति 
निगदः “कटद्रायेपाशरायातिपितरं मारुद्राय स्थिरधन्वने इति च सृक्तानि “सो 
पार्राधारयेथां जराबोधतन्नमो पदद्भ्यो रुद्राणामेति परः पात रघुमन्यव आवो राजा 
कद्धिष्णयासुद्रे हंसः शुचिषत्कथामहे सद्रियाय तथुष्टुटि यःस्विषु थुत्रनस्य पितरं रथीतमं 

कपिम् रुद्रस्य येऽस्मे सदाः प्रवोस्छारिरिचे उयषक्रम् “ इतिभाष्यकारोदाहतशद्रषरि- 
धिष्योक्तेः “ अरिमीरे "' इ्यादि “‹ त्यम्बकं यजामहे " इत्यतो रोद्रकसथुदायो 
रट्रपदाये इत्येथं पाठभेदेनाथमेदोपपत्तावुपपन्नमेव यद्यपि माध्य तथापि ^ अमिि- 

मीरे “. इत्याच॒कृसषुदायस्य रदपरिशिष्टोक्तप्य सुदरत्वोधकपमाणामावात्पूवोक्त 
ृहस्पराक्चरादिवा्ये ““ यजवेदविनिपितम् ” इति “ याजुैधम् `' इति विशेष- 
णाभ्यां बेदातरे श्द्रसद्धावस्य निरस्तत्वाचच न रुदरस्वम्। अत एव मिताक्षराहेमाद्विमहा- 
भअवकारादिभिस्तस्य रुद्रखं नागीङ्कतम् । यस्तु तन्मते “पूणो शद्रनपः' इति भाध्य- 

फारोक्तसद्नपशद्वभयोगः सत रोदरद्क्तजपपर इत्यविरोधः । शद्रपरिरिषटमिति स- 
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पा्यातै श्यबकमेत्रजपविधानवत्फरातसथस्ेन “^ अभमिनिभीमे " इत्यादि रोद्रकं 
सष्ठदायजपविधानपरतिषादकतयोपपन्नेव यथपि “° अग्निपीरे 7 इत्यादयः केचन 
परता अग्निदेवर्या न रद्रदेवत्यास्तथापि “अ्भिविं रुद्र; ` ₹इस्यधिचयनप्रकरणे शत- 
पथश्चुत्याग्नेरेवरद्रलाभिधानेनाग्निरुदरयोरमेदान्नोनुपपत्तिः । वस्तु तस्तु “ अमि 
पीठे ` इलयादीनां (शरयैवक यजामहे इत्येतानां मत्रा सुद्रतेन निर्देशास्पर्वेषां 
धाभ्यं परिशिष्ट(लखतीयते । भाष्यकृता तु ततो वेदादिः ^ अप्निमीटे ›' इच्युक्तवा 

ततः षडंगानि <“ येनेदं भूतम् इस्यादीनि “ बिध्राड् बृहत् "” इस्येतान्युपन्यस्य 
'कृटरदायःः इत्यादीनि चलार्थैव सूक्तानि प्रधानानीर्युषन्यस्तल्याचतुणामिव पक्ता 
लां भाधान्ये भाष्यतः प्रतीयते। अतो भाष्यपरिरिष्टयोर्भिथो षिरोधाद् बद्टचानां रर 
परिशिष्टपिति समाख्यया हदरुविधानप्रतिपादकपरिरिषस्य चाप्रतिद्धेः स्वोपनिबद्ध 
फकिकाया एव सद्रपरिचिष्टत्ेनोपन्यस्तत्वाच परिञ्चिष्ट निभम् यत्त॒ भाष्यकृतोक्त- 
म् । ऋषिदवतछदासि परिरिष्टात् ेयानीति तत्र परिशिष्ट सर्वादुक्रमसू्ररूपमेष ज्ञे 
यम् । उपिदवतछरसां तत्रेव निरूपणात् । यच माष्यदरृता ^^ येनेदं भूतम् इत्या. 
गनां “ बिचाड् बृहद् "' इत्येतानां हृद यादि षडंगपेत्रखयुक्त। यस्च “" हृदयं ि- 

वसंकस्पं शिरः सूक्तच पौरषम्। अहसद्रे शिखां वि्याच्छैटुषं कवच पतम् । आशन 
विजानीयाद्विश्वाडस्ै तयेवच । षुक्तान्धेतानि वे विचद्द्रस्यांगानि स्वेदा » इति 
कारिकाया्ुक्त । तन्मूरभूतानि ऋग्बिधानवाक्यानि ` यान्युदाहूतानि ^“ येनेदगिति 
वेनिस्य जपेत नियमव्रतः। सपाधिपनस्तेन विद्ते न सञ्ह्यति' तथा “कमभि; षोड- 
रभिःसम्यगचेयिसवा जनादैनम्, इति। रलये जनानदैयती तिजनार्दनो र्दः) विष्णु 
रद्योरेक्यात् । तथा ^“ अह रुद्रभिरवयेतद्राग्पी मवति पूजितः । नतमिर्यष्टप सक्तं 
वेश्वदैवं जपन्धुनिः। श्रर्प्नै तु किट्विषं हित्वा विर्रदैवेस्त दीयते। सवेतरेव पराशाति 
याऽप्रतिरथस्त्छषिः । यमेव देच गच्छेत श्रवाप्यनुम॑त्रितः । नाजित्वा विनिवर्तेत 
परं हि बरह्मणो बरम्। स्ैकामेनपेदेतत्सवेकापसमृद्धये। विभराइब्हदतो नित्यं सो. 
सक्ते जपन्धुनिः। य ये कापमभिध्यायेत्ततं पराप्नोत्यसंश्यम् `? इति। तदेतेःऋज्िधान- 
वाक्येरुद्रसक्तानां काम्पजपविधानेन हदयाद्यगेषु न्यासविषने परपाणाभावादतीव भ॑- 

म् ॥ अथ यदि ^“ शिवसकरपहृद्यम् '” इत्यादियजवेदोक्तसद्रस्यांगविधायक - 
काखपत्रापि प्रमाणमिति बुयात्तरिं प्रतिन्रृषादेनम् । हदयाचगदये चिदमस्तु । 
शिखाचंगचतुष्टये तु नतत्भमाण भवितुपदहति । उक्तक्चास्रेण तु उत्तरनारायणा- 
दीनां भिखाच्गचतुष्टये विनियोगपरतिपादनैन "' अहं सद्रेभिः इत्यादिनां बि 
नियोगपरतिपादनाभावाद् । न च ^“ अहं सदरम ?' रित्यादीनां चिखाचगेषु न्पास- 
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तरिधायकं शाश्ातरमस्ति । किच । “ आशुः रिक्ञानः "› इत्यनुवाकः फवचपत्रेणं 
सर्व्रोक्तः । ““बिश्राड् '› इव्यनुबाकशच नेत्रभतरस्वेन । इह तु "“आश्युः रिशानः'" 

इत्यसुवाको नेत्रप्रत्येन । ८ बिश्राड् ›› इत्यनुवाकथासपैत्रसेनेति वेपरीत्यघ्चक्तम् । 

८८ आश्चः चिकानः ›' इत्यस्य नेत्रमेजे ¢ पर्पाणि ते व्वमेणाच्छाद्यामि ?' इति 

मरशिगतरियेधः । ^ चक्षोः सयोक्त जायत `” इति मैत्रे सृयां भगवतो नेत्रादुसन्न 
इत्यभिधानात्सोरम॑त्राणां “ बिश्राड् '” इत्यादीनां नेत्रमेनल्ुक्तम् । न एनरस- 

त्रत्म् । अतस्ततश्च प्रमाणानुपडेमाननिमूडपिरयुपक्षणीयम् । यथपि भाष्यकृता 

सेद्रान् मेत्रान् श््रसखरूपकस्वेनोपन्यस्य ततर प्रामाण्यसाघकतया ^“ अकारा स्तुता- 
जप्ला?? इति ऋभ्िधान वाक्यथदाहतम् । तदपि न ततर प्रामाण्यसाधकप्। नहि तेन 

कृम्विधान वाक्येन रद्र स्वरूपं प्रतिपायते। नापि (येनेदं भूतम् ̀ ” इत्यादीनां षडगप- 
राणां हृदयाचगसं पूर्वोगखषुत्तरांगानायुत्तरं गलं वा प्रतिपाधते । कि तहिं ९८ षु- 

रथरणमादौ तु कर्मणां सिद्धिकारकम्” इत्युपक्रम्य ऋजिधाने “अकारा्यास्तु ता ज- 

पत्वा? इति वाक्यं पटिला “स्त्रैतस्योक्तव्यपादा्व॑ते च क्पणाम्। आसदस्रादात्र- ` 

ता्वदशातपयवा जपेत् ̂  इत्ुपसहारादरश्यमाणानां पुरधरणरूपाणां काम्यानां सवे- 

कर्मणामाध्तयोरेकारादीनां म॑जाणां सहस्राद्न्यतपसंख्यया जप प्रतिपाद्यते । 

अनेतद्वद््टचश्चाखासु स्द्रसद्धावे, साधकम् । सिव ^ अपिपीरे ' ₹इत्यादिसुक्तामां 

जपस्याद्येतयोरपि नानेन ऋजिधानवाक्येन परणवादीनां मेत्राणां जपो विधातं श 

कयते । यतो वेदादिसक्तदिः पुरश्चरणरूपलेनानुष्ठीयप्रानजपस्या्चं योः प्रणवादि - 

नां प्॑राणां जपस्यानेन विदितसरात् । नच वैदादिपुक्तनां जप इह पुरश्वरणर- 

पोऽस्ति। दषोरसर्गागसेन हि रस्य विधानात् । न च “८ श्ट जपिता” इत्यनेन तिः 

रितनपस्य रद्रपरिशिष्टोक्तस्वरूपस्य - रद्रस्याद्र॑तयोः प्रणवादीनां जपो येन ऋजि- 

धानवाक्येन विधीयत् इति वाच्यम् । पुरथरणाथेतम्यानिदितजपेष्वेव ऋग्िधान- 

वाक्यपदस्या गृ्ोक्तकमेसु विदितजपेषु मंत्रेषु तदपमततेः । अन्यथा हषोत्वगागभूत 
वेदादिस॒क्तानां जपस्याच्ैतयोः भ्रणवादिपत्राणां जपेऽसपाटग्विधानवाक्यादुच्य- 

माने गाहैकमैसु विहितजपानां सर्वेषां म॑त्राणामाचयतयोस्तदापत्तेः । ^“ आसह- 

ललादाशताद्रादश्ंतमथवा जपेत् "” इति वाक्यशेषादुदरपरिरिष्टक्तं स्दस्याचतयोः 

ग्रणवादीनां मंत्राणां चरपपकषेऽपि दशश्चखा जपापत्त् । तस्मादेकवचनततया 

बहुवचनाततया वा पठ्तिन ^“ सदान् जपिता ‡ इति शांलायनश्रसूत्रेण 

माष्यङाखद्ितेन यथा “ कहटद्राये मास्रायाति पितरि मार्य स्थिरधन्वने '” इति 

च सुक्तनीति शुढगवपभरकरणस्थक्ंखायनघ्रतैकवाकयतया ५ कटूद्राय '' इत्या- 
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दनां रद्राणां चतुर्णो. सृक्तानामेव जपो बोद्धायनपारस्करणृह्येकवास्यतया 
यसु्यैदसपराम्नातो सद्रजयो वा परमाथेतो विधीयते । तेनेतदरश्ाद बहृ्चशाखाषठ 
रदरसद्धावं वदता निरङुशेन स्वकीय मोस्त्यमाविष्ृतपिस्यरमतिदूषणप्रयासेन है 
प्रा्रधादिपतदरोरिखडनेनायुना पदं भामोतु भीभवानीश्षः श्रीरद्रः इरदेवतः । 

एव स्वश्चाखीयर्दरजपे सिद्ध कथमिस्याकाक्षायां पाध्येदिनकाण्वादिवा- 

जसनेयश्चाखास्विति करैव्यताविध्यपरपर्यायस्य दट्रविधानस्याश्रततवाहुदरविधाना- 
नां चानेकवेऽपि बोधायनसूतोक्तसद्रविधानोक्तेवेति कतेव्यता काण्वपाध्यंदि- 
नादिभिरूपदेयेति देषयाहिकादयः । बृदस्पराशयोक्तस्दरविधानोक्तो वेति कत- 
व्यता काण्वादिभिर््री्येटपरे । युक्तं चेतत् । स्मृतेः सर्वशाखासाधारगस्वेन का- 
प्वादीन् धति बृहत्पराशरोक्तरद्रविधानोक्ताया इतति कतेव्यताया एव प्राप्रतरात् । 
‹‹ इषेत्वादिषु तरेषु खन्रद्यातिषु याः क्रियाः ? इति वृहत्पराशरवाक्ये खब्रह्यात- 

लोक्तेः सबर॑दह्यांततायाश्च वाजसनेयश्चाखास्येव सपाम्नातलात्ततो भिन्नासु तेत्तरीय 

राखाघ ८ सघुद्रोऽवस्य योनिः समुद्रः 2 इत्येततायाः समाम्नातत्वेन खन्रह्मात. 

ताया एवाभावाच उहत्पराश्चरोक्तस्टरविधानस्य वाजसनेयिविषयत्वाकगपाच । अपि 

च बृ्रपराकरोक्तशद्रविधाने बवाजसनेयश्चाखासु श्रत्मजाणामेव षिनियोगः श्रयते 
न पुनरश्रतमेत्राणाम् । अतथ बृहस्यराशरोक्तस्दरविधानमेव बाजसनेयिभिरसस- 

व्यम् । यत्त बौद्धायनोक्तस्रविधानेति करतैव्यतोपादान्क्त देवयाङ्िकादिभिरत- 
तकाव पाध्यदिनादीनां सदध्ययनाक्षेपापत्तेः सूजस्य चासाधारणत्वेन बोद्धायनेक- 

विषयत्वाचायुक्तम् । यचप्येवं तथापि देवयाहिकादिपद्भतीराभ्रिय कश्विदाचरि- 
तलवास बौदधायनसुत्रोक्तेति कतै्यताऽत्रोच्यते तेत्र तावत् बोद्ायनसुतरम् । 

॥ अथ स्यास्तविधिः ॥ 

अथातः पंचागद्दराणां  न्यासपूषैकं जपहोमाचेनविपि व्यास्यास्यापो या- 
ते रुद्रेति शिखायास्मिन्महत्यणेव इति शिरसि, सदस्राणीतिरुकाटे, ईंसः शु 
चिषदिति शुबोभ्य, अयवक यजामह इति नेत्रयोः नपसकरस्यायेति कणयोः मानो- 
स्तोक इति नासिकायां, अवतस्येतिष्रखे, नीटग्रीवोद्रो के, नमस्त आयुधायेति बा- ` 

होः येतीर्थानीति हस्तयोः; स्ोजातपिति प॑चादुवाकान् पंचस्वेगुीषु, नमोवः 

किरिकिभ्य इति हृदये, येदकषेषूदरे, नमः शेभवायेति कुक्ष्योः) नमोगणेभ्य इति पृष 
नमो दिरण्यवाहव इति पायोः, विज्यं धनुरिति जरे, दिरण्यगभ इति नाभो; 

मीदृष्टमेति कट्यां, येभूतानामधिपतय इति गुद्धे, सिराजातपेदा इत्यपाने, मानो 
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महातपित्यूबोः, एषते इति जान्वोः; सेखष्टजिदिति जंवयोः विश्व भूतमिति गु- 
स्फयोः, ये पथापिति पादयोः, अध्यवोचदिति कवर्च, नमोबिखिन इत्युपकचं, 
नपोरतु नीटग्रीवायेति तृतीयनेत्र, भरमुच धन्वन इत्यं, य एतावैतघ्रेति दिणधः । 
ॐ नपो भगवते रद्रायेति नमस्कारं न्यपेव् । ओंकारं मूधि विन्यस्य नकारं नाधि 
फाग्रतः | पोकारं तु करार वै भकारं घुखमध्यतः । गकारं कंटदेे तु वकारं हृदि 
विन्यसेव् । तेकारं दक्षिणे दृस्ते रकारं वामतो न्यसेत् । द्राकारं नाभिदेशे तु यकारं 
पादयोन्येसेत् । सथ च पादयोन्धेस्य वामं न्यस्योरुपध्यतः। अधोरं हृदि विन्यस्य 
खे तत्पुरुषं न्यसेत्। ईशानं मूर्धि विन्यस्य हसो नाम सदाशिवः । हंस हंसेति यो 
तरुयाद्धसो नाम सदाशिवः । एवं न्यासतिधि कृत्वा ततः सेपुटमारभेत् । '” आतार- 
पिदर, तन्नो अमे सुगन्दुैया, अपुन्वेतं, तत्वायाम्यानोनियुदधिषयं सोप, तमीशानं, 
अस्मे रद्राः स्योना पृथिवी, स्वेतत्तंपुटमिद्रादीन् दिश्चु विन्यस्येवपमासनि रोद्रीकरणं 
खा स्गस्थिगतेः पपेः प्रषुच्यते सवेभूतेष्वपराजितो भवति यक्षरक्तोगेधवभूत- 
मरेतपिश्षाचन्रह्मराक्षसयपदृतशाकिनी सपेश्वापदतस्राययपद्रवा; से ्वठैतं पयत 
परा रतु मन्वोज्योतिरबोध्यप्नमृर्धानं माणि ते जातवेदा इति गु्ाप्नि हदय 
ख शिरस्स्वभि्त्यास्मरत्ता कतेभ्या रिवसंफरपं हृदये पुरषठक्तं शिर उत्तर 
नारायणं शिखा मरतिरथ कवचे श्तसद्वियमल्नं पचांग सङृन्लपेदष्टंगं प्रणम्य हि- 
रण्यगरभो यः प्राणतो पदीधोरूपश्वासयाम्ने नय याते आरे यथा वः सखाहाग्रय शत्य. 
छाचो जपेदथात्मान रुद्ररूप ध्यायेत् ““ शुद्रस्फ टिकसंकाशं भ्रिनेत्रं पंचवश्जश्म् | 
गेगाषरं दशयुज सर्वाभरणभूषितम् । नीलग्रीवं शशांकांकं नागयक्ञोपीतिनम् | 
व्याघ्रचर्पात्तरीयं च वरेण्यपमयप्रदम् । कपंडस्वक्षसूत्राभ्यापनिवितं शुख्पाणिनम् | 
व्वलतं पिगलजटाशिखाधरश्रोतकारिणम्। अपृतेनापुतं हष्पुमादेहाधेधारिणम्। दिष्य- 
सिदासनासीने दिग्यभोगप्तपन्ितम्. दिगरेवतास्तपायुक्तं छरापुर नपरस्छृतम् । नि. 
स्ये च शाश्वतं शुद्ध ध्रवपक्षरमव्ययम् । सवेठयापिनपीक्चान सद्र वे वरि्वरूपिणम् । 
एवं ध्याता द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् ?” इति अथातो रद्रस्नान।चेनवि- 
चि व्याख्यास्याम आदित एव तीर्थे स्नावा गत्यश्चुचिः प्रयातो व्रह्मचारी शङ्कव 
स्तस्य दक्षिणा प्रत्यग्देशे तन्पुखः स्थितानि दैवता स्थापयेन्नने बह्मा तितु, 
इस्तयोरैरिरैरस्तषटत्, बाहो रिद्रस्तष्टतु, नासिकयोर्वायुरितषटतु, नयनयोः घा 
चद्रमस्तौ िषटेताम्, कणेयोरश्िनौ तिष्ठताम्, ल्द सद्रास्तिष्ठतु, मूर्न्यादित्या- 
स्तिष्ठतु, शिरसि पापुरषस्ितष्टत, शिखायां चाया तिष्ठतु; पृष्टे पिनाकी तिष्टत 
पुरतः शी तिषु, पाश्वयोः शिवशकरो तिषेताम्, समेतो बायुसिटतु, ॥ ततो ब- 

२९५ 



| ( १७४ ) 
हिः ॥ सर्वतोऽप्िज्वाछापाछापरिषतसितषटतु, सरवेष्वेगेषु स्वां देषतासििष्ठत, भा- 
रक्त, इत्यभनि मे बाचि भित इति यथाङ्गमेगानि सेृञ्यथेने गेधादिभिरास्पाने 

पर्याराधयेत् आराधितो मलुष्येस्खं सिदधरदैवासुरादिमिः । आराधयामि भस्या 

तवां मां एहाण परैश्वर '” उपभ्ब्षः यजामह इत्ययैनपाराथयेत् ५ आखा वहतु इ- 

र्यः सचेतसः ग्वतेस्थेः सहं करेतुमद्धिः 1 वाताजरषशवद्धिपेनोजवेरायाहि शीघ्र 

पम हन्यायश्र्योमू › इत्यावाहयामीत्यावाह्य संस्थापयामीत्यावाहनं “सद्ोनाति प्रप- 
धामि इत्यावाइनं ददाति ““सथोजाताय वरै नमो नमः”? इत्यासने ददाति “भवे- 

भवैमवेनाति भवस्व माम्”› इति पाथ ददाति “भवोद्धवायनपः''इत्यवुलिगाभिध स्ना- 
ने ददास्यथाद्धस्तयति “भव देवं त्पयापि सर्व देवं त्पयामीशचान देवे तपयामि प- 
शपि देव तपयामि रे देवं तपयामि उं देवं तपयामि भी देवं तपयामि पदति देवं 

तपेयामि ?› इति तपैयितवा ““इयेष्ठाय नमः" इत्याचमनीयं ददाति “श्रष्ठाय नप? 

इति मधुप ददाति “कालाय नमः)? इति गेषं ददाति “८ कटकरिकरणाय नम; '' 

इति पुष्पं ददाति “सर्वभूतदमनाय नमः › धूपं ददाति “मनोन्मनाय नमः)” इतिः 
दीपं ददाति ८भवोद्धवायनमः'' `इति काठे नैवेयं ददात्ययाष्टमि्त्ैरष्टो पुष्पाणि 

ददाति “मवाय देवाय नमः, शर्वाय देवराय नमः, रशानाय देदाय नमः, पशुपतये दे- 

वाय नमः, सद्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, हेते दैवाय 

नमः, इत्यथास्याधोरतनुरघोरेभ्य इत्युपतिषतेऽयेतस्य हिरण्येन मूध्नि कुशेन सेत 

तारां निषिचेन्पधुना सपिषा पयसा वेश्चुरसेन नाङ्किररसेनाम्ररसेन वा तदलाभे 

उदकेन "“नपस्ते शद्रमन्यवे'› इत्येकादशानामनुवा कानां पति जपाति “^ अग्नाविष्णू 

सजोषसा `? इत्येकादशानामयुवाकानामेकमेकं जेर्सर्वेषां पारे पुनराराधयेदुत्त- 

माराषनेन तदेतद्विषाने भरक्तं तेनाभिषेक्तनोदकेन ^ अक्षिभ्यां " इस्यनुत्राकेना 

बुषिगाभिश्वापः संमृज्याल्यापक्षयाथी व्याधिविमोचना्ीं श्रीकामः शातिकामः पुष्ट 

कामस्तुष्टिकामो मोक्षाथीच कुयादिवं ङ्न सिद्धिमदामोतीलयाचा्याय दक्षिणां ददाति 
दका गाः सवत्साः सुवर्णभूषणाः हष्ेकादशास्तदछाभे एकां गां दचादि्याह बौद्वायन 

इति ॥ अस्या्ैः ॥ अथात इति ॥ अथ शद्धो गायः । सद्रनपादेरतिभ्रयस्रपवेन 

तस्येति कतैव्यतानिरूपणे विध्वाहुद्याचद्िघातद्ररासदरनपादैरिति कतेग्यत्ा निरूपण- 

समािसिध्यथ चिष्ठाचारानुपितश्रतवोधितमेगखकतेच्यताया आवक्यकत्वात्। अधिः 
कारा आतयरतायाः पाठादेव सिद्धः। ततश्च सदरनपादिकं व्तुपधिक्रियत इत्यथः) 
नवेवपतेका्थेताऽथ शब्दस्येति वाच्यम् विषयभेदात् । उच्चारणेन हि गरं जनयति 

दीव दर्मनात्। अधिकाराथतव तु लक्षभया वर्ति । अतो ननेकायेता । भः वलो 
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हथः । यतः श्रतिस्मृतिषु काम्यतात्फलेच्छायानिस्यत्वेनाकरणे प्रस्यवायननक- 
त्वादवश्यकर्ैव्यतया च विदितस्वाहद्रनपादीनि कर्माणि विधेयानि । अतो हेतोः । 
पचांगरदराणामिति । पैचपकारा अमन्यासा येपुते प्॑चांगरुद्रा; । वाक्यां ेष्वेकवच- 

नांतर्दरपदपाटपक्षे पंचपरकारा अगन्यास्ता यस्मिन्निति विग्रहः। एवं षट्प्रकारा अग- 

स्यासा यस्मिन्निति षडगर्दरपदेऽपि। तच्र प्॑चांगन्यासेषु शिखावस्रांतो दिग्बधसदित 

एकतिशदगन्यासो पद्ाणवकारमते प्रथमः। देवयाज्ञिकनारायणभद्रादीनां मते तु शि- 

खाचन्चातो दिग्बधसदितथतुिशदगन्यासः परथमः । मू्धादिपादतिं दर्चागन्यासो 

द्वितीयः । पादादिपूरधोतं पेचागन्यासस्वृतीयः। गुद्ादिमस्तकांत परचागन्यासशतुयेः 
हृदया्यह्ञां त प॑चागषडईगन्यासो वा पंचमः। एवं पचांगन्यासाः । प्रजननादिसर्बाग- 

प्तं षोडश्चागन्यासोऽपरः । अयं च षष्ठो न्यासः । पुवोक्तपेचप्रकारन्यासपहिताः 

पचांगरुद्राः षट्धकारन्याससदिताः षडंगरुद्राः | तत्राभिषेक एवते षडंगरद्राः, ज- 

पादौ तु पांगरा इति वोद्धायनमतम्। जपादौ सवेत्रापि षडंगरदरा इति शातातप- 

प्रतमू्। रद्राणामिति बहुवचनांतसद्रशब्देन रोद्राध्यायोऽभिषीयते । तेन रुद्राध्याया- 

त्पकानां खददेवत्यानां मंत्राणां प॑चवि्धांगन्यासविचिष्ठानामित्ययः। अत्र रुद्राणामिति 
रुद्रपदोपादानाद्ुद्राणामेव जपादौ प्राधान्यम्] न पुनशमक्रानामीति ध्वन्यते । सुद्र 

णामिव चमकानुवाकानामपि पाघान्धे शद्राणां चपकानुवाकानां च जपादिविधिमि- 

स्येव रयात् ॥ ¢ न्यासपूर्वष जपदहोमा्रैनविधिमिति ॥ अचेनशब्देनःभिषेकोऽभि- 
धीयते ) विधिकञद्भस्य जपाः प्रसयेकमन्वयः। विधिमिति करेव्यतामनुष्टानपकारमि- 

ति यायत् “ व्याख्यास्यामः ? इति । भतिज्ञा शिष्यबुद्धिसमाधानाथां । शातातपः 

८८परधं पीला गुरदार्संशच गला स्तैर्यं कृत्वा ब्रह्महत्यां च तवा। भस्मच्छन्नो भस्म- 

शय्याङ्ायानो सुदराध्यायी प्ुच्यते सर्वपापैः)" इति। श्र सदरान्वाधीते एवं शीडो खदा 

ध्यायी । विष्णुधपोत्तरे £ रुद्राणां च तथा जप्ये सर्वाघविनिषूदनमू । सवेकामकरो 

होमस्तथा स्र शांतिदः । अनजाविकानामनश्वानां इंनराणां तथैवच । मनुष्याणां 

नराणां बाछानां योषितामपि । ग्रामाणां नगराणां च देशानामपि भागेवः।॥। उप- 

मानां धन व्याधितानां तमैवच । परणे समनुपपते रिपुजे च तथा भये । रद्रहोपः 

परा शांतिः पायसेन प्ृतेन च ` इति । ̂ “ जपदोपाचनविधिम् '? इत्यनेन ररक्ष 

पक्त; । जपरद्रो सेमसदरोऽभिषेकसद्र्ेति। तत्रायो द्विषा । केवलजपासको दोमाग- 

कथ । तत्राय मूलम् । ०८ एकादशगुणान् वापि रद्रानावत्ये धमेवित् । मदापारेरपि- 

स्पृष्टो भुच्यते नात्र संश्यः। सवैपापानि नश्यति स््रकादशिनी नपाद्” इतयत्रसमृतिः। 

हाते बोधिकगोद्धायनौ ॥ स्दैकादशिनीसेशा सर्वकामफलमद। । सवेपाप्तयक- 
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. री स्व्ातिप्रदायिनी '? इति। इदं च रहः कृते मार ज्ेयम्। ““सदराध्यायौ भवेदस्यां 
मासमात्रमतेद्वितः । भायशित्तं भवेदेतद्रहस्यस्य संशयः ' इतिपराश्चरएुरागात् । 
द्वितीयेऽपि काङिकाषुराणादो जपपात्नोक्ते ““ जपादशचांशतो होमस्तथा होमात्त तर्ष॑- 
णम् । तपेणस्य दशांशेन पामन फथितं किल । पानस्य दश्च ेन ब्राह्मणानपि 
भोजयेव् । जपोऽर्ापूषेको होमस्तपैणं चाभिपेचनम्। देवपूजन पंचप्रकारोक्ता पुर- 
र्क्रिया ” इति । ““ होमाश्रक्तो जपं इर्याद्धोमसंख्याचतुयुणम् । एवं कृते तु मेत्रस्य 
जायते सिद्धिरुत्तमा '› इति पुरशथरणचद्विकादौ जपपात्रे दशांशहोपाधक्तिभूरम् ॥ 
तेन तपेणायपि सिद्धम्| होमर्द्रतु तपेणाधनाशेक्यमेव। जपमत्रे तदक्ते; । एवममि- 
पकरर होमाथपि । जपे तदश्चांश्चतो होमाध्क्तेः अन्येतु पुररण एवायं विधिः । 
अत एव हेमाद्रिमहाणवादौ तपेगाश्नुक्तिः । तेन तदुक्तजपो होमो विभरभोजन चेस्येव 
कायमित्याहदेदाः ॥ होमोऽपि द्विषा । प्रधानभूतः समग्रहोमो जपांगभूतशरेति । त- 
राये ^“ जपहोमाचनविपि व्याख्यास्यापः' इति । ̂  रुद्रहोमः परा शांतिः । पा- 
यसेन धृतेन वा *› इत्यादि वबोद्धायनरिष्णुधोत्तरवचने रुक्तं पृष्टम् न अंग- 
भूतोऽपि द्वेष । इत्यादि बौद्धायनदिष्णुधरमो तरवचमं प्रागुक्तं मूढम् ॥ अगभू- 
तोऽपि देषा दशांशहोमः। श्वांश्होमधेति । स च तिरः काथ ईति प्ाणेयकारः। 
निणयसिषो शविरस्ने कपङाक्रभहपादेस्तु । अन्न यदपि महाणेवहेत। मरं नो- 
र तथाप्यन्यमेजजपसापान्येन तेनोक्तं भवेत् ८“ अन्य द्रव्यमनदेशे जुहोतिषु 
विधीयते । इति सामान्यवचनाद्ाज्येनेवं स्यान्न तु तिर्यक मानपरस्ि। तेन 
पवो दाहृतविष्णुधर्पोत्तरात् पायसेन वा धृतेन होमः काये इति युक्तं प्रतिभातीद्यु- 
त्तम् ॥ ^।अक्षतान्वा तिङान्बापि यवान्वा सपिधोऽपि वा । शभवायेति जुहुयास्सर्वा- 
स्तानाज्यसिक्तकान् ? इति बतपराश्रोक्तिरेव तिर्द्रन्यके होमे पहाणिवोक्ते 
पानपिति केचित् । देमाद्विणा तु ददरज्पागदोपप्तख्या वाचनिक्येवोक्ता नतु दशां- 
शादि; । यथाह तत्रैव बोद्धायनः । ““ ततो होमं भङ्वीत नमः शचभवमेत्रतः। सर 

 कादशिनीजप्ये चयद्धिशदथाहुतीः । शुद्र शतत्रयं पोक्तं षष्ठयाञ्यधिकयायुतम् । रर 
छशष । चस्वारथ मदारदरे सदस्ताः सप्त वजिताः । चखारिक्रषदस्रथ ̀  कतेव्या- 

 अतुरततरा॥ उनाश्च सप्तसप्तस्या ह्यतिस्रे विनिश्चयः । ” इति । तैन हेमाद्रिफते प्र 
विभाग एव नास्ति| सद्रनपांगह्येपस्य ^“ नमः क्ंभवाय ` इति पेत्रेण विहितत्वा 

 तन्निष्ठ्ख्याया वाचेनिकखाच् । अतो होमे दशांशादेरनादरः । अयं च मंत्रवि- 
भागाभादों जपांगहोम एव । ^“ जपते” इति सप्तम्या “पेट्र: प्रापणीयापाम् 
इतिं गिंखावगतेः । प्रधानभूते समग्रहोमे खस्वासेमवान्महाणेवादुदाहतश्रति- 



| (१७७ 
करपशत्रेषु चयनंपरकेरणोक्तं एव पेत्रषिभागो ग्राह्य; । अपेक्षिततवादिस्पुक्तम् । अप॑ 
मेव पक्षो बहमि्यप्यादतक्तथाप्यसिमिन्पक्षे “ ततो दोष प्रह्वी  इदयादि बो- 
द्वायनवाक्यस्य. निर्विषयापत्तर्दमाद्वितमेव युक्ते प्रतिभाति । प्त्रविभागस्तु 
विस्तरतो वक्ष्यते । | 

॥ अथ त्रिविधोऽपि रदः प्रत्येकं पंचधा ॥ 

रूपं द्रो रद्र महाद्दोऽतिखद्रथेति । तदुक्तं ८ शृणुष्व मो महाप्ाह ! ख्रमेदान्व- 
दामि ते ॥ रद्राः पंचविधाः परोक्ता देश्िकैरत्तरोत्तरम् । सागस्ताद्यो रूपकाख्यः 
सशीरषो सद्र उच्यते । एकादशगुणस्तद्र्ुद्री संज्ञो द्वितीयकः ! एकादक्षभिरेताभिस्व- 
तीयो रघुः । ष्वेकादश्षभिः भोक्त महाद्द्रतुषकः । पचमः स्पान्महार्द्रर- 
कादशमिरेतिपः । अतिशदरः सभाख्यातः सर्वेभ्यो हत्तपोत्तमः › इति । पहाणेषे- 

 श्रातातपोऽपि। ¢ षडगेकाद्शीस्द्रौ स्द्रथकादश स्द्रतः । एकादशभिरेतामिमेहा- 
स्रस्त कथ्यते । पएकाद्शमह्(सदरैरतिर्द्र इतीरितः "` इति । तथा । ““ निधितो- 

नपकाटत्तीरदर एकाद श्चा सिका सद्रस्यैकादशादस्या रद्रैकादसिनी स्मृता । एकादश्चमि- 
रेताभिपेहासदरस्त कथ्यते । एकाद श्महारद्ैरतिरद्र इतीष्यते `` इति। अत्र.च ^“ सां 

गस्स्वा्ो रपकाख्यः '› ईति बाक्येऽसाहित्यथकस्वेन श्रुते सागशम्दे वते- 
मानस्यागप्ापान्यवाचिनोंगशब्दस्यांगन्यासपरसरेन नेव ष्टसात्तयरापि ठदोदै- 

, वतपार्पेयपथातः शतरुप्रिये । ज्ञातेन कपेसम्यक्तवे द्विजानां येन जायते । आदानु- 
वाके रद्रणामाायां तु ऋवि द्विजः 2 इत्यादिना ““ रुद्रः सर्वासु देवस्य विनि- 

योगो यथोचितम् । इत्येतेन प्रेथेन रोद्राध्यायस्याषादिकममिधायोक्तम् “ यजा- 

प्रतादि षटकेच शिवसंकरपमाषेकभ्। रुद्रस्तु देवताषदु विनियोगो जपादिषु । सहस्र 
हर्षा इत्यादिद्विगुणाष्टदेवता । पुरषो यो जगद्धीजमृषिनांरायणः स्मृतः । छदः स- 

बासु चाचुषटप् भरिनियोगो जपादिषु अद्भ्यः संभृत इत्यादो उत्तरनारायणस्टपिः। 
परवानुबाकदेवत्य वरिष्टपचदः भकीतितम्। आश्चः शिशान इत्यादिरभतिरय्चुच्यते । 
एतन्नाम्ना युनि्तत्र देवता चामरेष्वरः । ब्रिषटएछदो जपादो तु विनियोगो ययोचि- 
तमू । विभ्राट् ब्रृहदित्यादौ स्यो दैवतथ्च्यते । एतत्सं चित्य सकं द्िनाग्यो दद्र 

 जाप्यङृत् । यङ्यदारभते तत्तद् यथोक्तफक्दे भयेत् ' इति हृत्पराशरस्मृतो 
धिव्कसादिमेत्रणां भिनियोगविधिवाक्येषु जपरुदरे जपे, दीपर्र होमेऽभिषेके वि- 

नियोग इत्यथकसखेन “ विनियोगो जपादिषु ?' इत्यभिधानाच्छ्विसकखादि हु- 

` दयाचगन्यासविरेषपत्रपरतमध्यवसीयते । ते चगपत्रा;ः . शिवस्तकखादयः प. 

-.चानामेव । यतो बहत्पराश्चरस्यृतो । ̂ “ चिखा तस्य त॒ सद्रस्योत्तरं नारायण स्मृतः, 
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शिरः पुरूषशक्तं चं शिवसकदपकं च हद् कवच चाभतिरथे नेत्रं विभ्राड् बहत्स्ृतम्। 
दतरुद्वियमच्चषु देवस्यान्ञ प्रकल्पये् ? इति षडगान्यु्वा ““ पंचागानि स्परेदष्ठ- 
प्रणवं प्रजपेद् द्विजः '' इत्युक्तत्वात् । अगानां स्परण तत्तसात्रजुपादिरूपेण । अत्र 
च जप्यमत्रस्येव रोद्राध्यायस्या्लन्यास्े बिनियोगादस्चवजितान्येव पंचांगानि बो- 
ध्यानि | अत एव देव्याः पचांगभ्॑रसाहित्यमेव सुद्रजपे उक्त नतु षरंगपेत् 
सादिस्यं । अत्र ““ अषटमणवं प्रजपेद् ` इति वाक्ये जपग्रहणं दोपाभिषेकयोरप 
रक्षणम् । तेन स्रं जपेत् द्रेण जुहुयात् रद्ियेणाभिषिचेदित्यथः । “वयं सोप ”” 
इतव्यष्टवेस्य सप्रषेस्य वा पदच्छिरः. संज्ञकतात्पशीषों वय सोमेतयष्टयैन सप्तचैन वा 
सदितः । तवश्च हृदयादिमिः प॑चभिरगत्रेः शिवस्तकससपादिभिर्विभ्रादिव्यनुवाकां 
तेरूपेतः शिरसा युतो रद्राध्यायो रूपकाख्य आयो द्र इत्यथे; । तथा च षिधान- 
पारिजाते जावा्श्चतिः । “^ श्रिवस्षकसं हृदये क्तं स्यासपोरूषं तिरः । प्राहु 
रायण चव रिखां तस्योत्तराभिषम्॥ आश्यःशिशानः कवच नेत्र तिर ड्वहस्स्यृतम्। ` 
दातरद्वियमच् स्याखडण रूपरैरितः । पुवेमगानि सजप्य रुद्राध्याय ततो जपेत् । त- 
दते सप्रपत्राश्च व य सोमपहच्छिरः। उग्रति यजुरत्र जटपाहुजपेदिति ` इति। 
अत्र ^“ स्वने श्द्रो असुर "” इति ते्तरीयायां सतरद्रतेन प्रसिद्धोऽनुवाक एव “ श॒ 
तरद्रियम् ” इति पदाणेवाुसारिणो देवयातिकाः। रोद्राध्यायस्या्योदुवाकः ^“ श - 
तरुद्वियम् ? इति परशरामकारिकानुसारिणो वपिधानपारिजातकारकारिरीक्षिता- 
दयः । रोद्राध्याय एव ““ शतरद्वियम् `› इत्यपरे । युक्ततपमेतत् । बहत्पराशरस्मर- 
तिसमतत्वादिति व्ष्यापः । परश्चरामोऽपि 1 

५ अथ रुद्राध्यायः स रुद्रः स्यासथमः सांगदीषकः 

इति यद्यपि पृरषोदाहृतवाक्ये्िहिते रूपकाख्यरुद्रस्वरूपे रोद्राध्यायजपानतरं 
चपरकजपो नोक्तस्दथापि “ नपर चमक चैव पौरुष घुक्तमेव च | नित्य त्रय॑ प्रयु 
जानो ब्रह्मरोके महीयते "” इति काञिदीक्षितपद्वतिधृतवाक्यात्कायै एवेति के 
चित् । तदयुक्तम्। अस्य वाक्यस्य स्वतेत्रसरछाथतया नमकादित्रिकपयोगविधायक- 
स्वेन रूपङाख्यस्दरस्वरूपप्रतिपादकलसामावात् । कोशिकबोद्धायनादिभिस्खेक।- 
दशधा बिमक्तनमक्रजपस्य सद्रकादश्िन्यां षिधानाचेनापि नेह नपरकजपमापिः । 
यतः प्रृतितो वितो घमेमाश्षियुक्ता नतु वैपरीस्यम् । नचेकादश्चषा विभक्तचम- 

 कानुवाकजपः पदृते सभवति । अतो रूपकारूयसद्रनपे नमकानुवाकजपो नास्ती. 
सेके । नारायणमष्मस्तु । नपकाध्यायास्मकरूपकाख्य दद्रमात्रनपादौ चमका- 
ध्यायोऽपि सद्धदावतेनीयः । खरी जपादौ तु प्रसा्रद्े्ेकथपकालुवाको योन- 
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नीय इत्याहुः । युक्ते चैतत्। यत्तः कात्यायनादिभिः कपक्ैवसोद्धारायां चपका- 
सुषाक सषठुदायस्येकमेग्रतवेनाभिदहितस्वात्तनेव न्यायेनेहाप्येकपचतायान्याय्यस्वात् च- 

पकालवाक्रजपस्तु मदच्छिसो जपानतरं कायं इति देषयाङ्तिकादयः | नपका 
ध्यायजपान्यवहितकाटे ठु युक्तः । नपक्जपानतरं चमकजपविषानात् ¦ ददेकाद- 
शिन्यामपि नपकस्येफकाष्टत्ो कुतायामेकेकचमकानुवाक जयविषानाच्च « वयं 
सोप "› ह्यष्टौ कंडिका पहच्छिर इति परशुराम देवयाहिकादयः । तेन ८“ वयं 
सोम ' इति यकप॑त्रानिति काण्वाभिप्रायम्। तेषां सप्तकंडिकानामेव सितायां सपा- 

सनात् । अत्र पंत्रश्द्धः कंडिकापर ईप्युक्त विधानपारिजातेऽनतम्ः । जयया तु 
विप्रतिपत्ति; ॥ यत आह परशुरामः ।. शिगोक्ता देवता दध्यङ् उग्र त्रितयं यजुः॥ 
विनियोगो ननाप्ये केदित्सप्जपेस्यसःः इति तत्र उग्रथेदि सप्रकंडिकात्मकायुवाक- 
स्य जटातवादिनामेवपाश्चयः ““शिषसैकस्पहूद यम् इस्यादिके ^“ उग्रथेति यजुर्त्र 
जटामाहुजपेद् "” इति पूर्ोक्तव्ाक्ये सवेत्र प्रायोऽचुवाकग्रहणादिहारि पंतरेपतीक- 
हणेन “ आश्चुः शिशानः कवचम् ?› इतिवत् “ नेत्रे विभ्राड बृदस्मृतम् ` इति 

वच्ानुवाकस्यैव ग्रहणोचिस्यात् । एवच तदंते सपत्त्र वयं सोमेति मेत्रनिष्सष- 
सेख्या नि्देगोभ्लुवाक्यांतर्खात् ““ एषते " इत्यसुवाकग्रहणाथेः । अन्यथा ^‹ वय 
सोमः" इस्येतस्यानुवाकाचर्मजप्रतीकलाभावाद् ^“ वर्यं सोम `” इव्येकस्या एवानुवा- 
कशेषभूपायां ग्रहण मेतरभतीकमाजग्रहणेन भज्येतेति । अपरे तु} उग्रेति 
तिषणां कंडिकानां जटाखयाहः । तदभिप्रायथतु वये न विद्मः | यतः ^ उग्रधे- 

तियजुरतर॑जटापराहः ” इति वाक्ये एकलखविरिषटटयजुपत्रग्रहणाद ““ उग्र” इत्ये 
कस्यैव यजुरमत्रप्य जटास्वागतेः। नहि विदखणां कंडिकानामेकयलुर्भत्रतम्। उग्रश्च मारुती 
गायत्री विभ्ुखाख्यो पत्रोऽनो विनियुक्तस्तस्मादाभिक एवास्यर्बिः परमेष्टी प्राजापत्यो 
घा अगिन हृदयेनाश्वमेधिकानि तत्रोक्त एषषिः ॥ इति सर्वाचुक्रमसत्रे कट्पस्- 
त्रे च कात्यायनेन भिन्नतया विनियोगामिधानेनकययुमन्रत्ानवगमात् ॥ 
अधिं हदयेन, उग्रं ोहित ' इति द्वयोः कंडिकयोदवताग्वावयवरबेधविधा- 
नाद् बाह्मणरूपस्वेन यजुप॑चलखभावाच्च । सरितास्वम्नातानां ्राह्मणमागानां मतर 
तेन कापि विनियोगादश्नाच । न सप्तमत्राश्च ^“ वयं सोप ' इति वदिह त्रित 
सख्यानिर्देशरोऽस्ति । न वा तादृक्षाथविधायकं स्मृत्यतरवाक्य हेमाद्रिमहाणवादि 

नि्षैयेषृपङभ्यते । येन तिष्ठणां कंडिकानां जटालं स्यात् । तस्मादस्ति विशेषो 
पाद्ने प्रायो मैत्रपरतीकग्रहणेन सवत्र स्मातकमणि कंडिकाया एवोपादानस्य ^ त 

्रोपवेशयेद्राजानं सिय वा प्रतिक्षत्र इति यक्गातेन ” “ विकृत्येनमभिमेत्रयते सुप 
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णांऽसीति प्राग्िष्णुक्रमेभ्यः इति) ^“ सोष्यतीमपद्धिरभ्युक्षव्येजत दशषभाष्य; *? 
ति परागस्येतहत्यादौ मेत्रातं वदता पारस्कराचार्येण सूवितसादेकतविशिष् य- 
लुत्रमिप्युक्तवाचच “ उग्रश्च ` इत्पेकस्या एव जरास्भरुक्तपिति पम प्रतिभाति) 
यस्वनुवाक प्रकरणाद् “आशुः शिष्ठानः कवचम् ›› इतिवत् ““ नेत्र वि्राड्बृत्स्पृत- 

म्? इतिवच्च * उग्रश्च › इत्यनुवाकस्येव जगखपित्युक्तं तत्सत्यप्यनुवाकपरक- 
रणे एकत्वविरिषएयलुरमतरग्रहणादेव निरस्तम् । ^“ कवच चाप्रतिरथम् '2 इति 
वक्ष्यमाण बोधायनबृहत्पशशरादि वाक्याचानुवाकग्रहणम् । ““ विधा *” इत्यत्रतु 
इतरालुवाकपाटसाहवर्यास्वानुवाफग्रहणम् । पह्रतेतु ““ शतरृद्रियमस्चम् › इति 
रोद्राध्यायस्य मध्ये निर्दशेनानुवाकपकर्णविच्ठेदाद्रीद्राध्यायस्याचोनुवाकः शत- 
रद्वियमितिमते तैत्तरीयश्रत्यनुसारेण वक्ष्यपाणः ^“ तपने श्रो असुरः 
^, इत्यनुवाकः । शतरुद्वियपितिपते चानुबाकपरकरणा विच्छेदेऽपि एकत्वविशिष् 
यजुर्यन्रपि्युक्तत्वाचच नानुवाक्ग्रहणम् । ““ वयं सोप ” इति सप्तमत्रानिति 
पपसख्यानिर्देशस्त॒ ^“ एषते ” इत्यनुवाकग्रहणायः । अय च पहच्छिते जपो 
नटाजपन्च कृताृतः । कचिद्िरिवसेन कचिचाविहितचेन. तयोः पूवो क्त 
चमकन्यायेन कताङृतसखावगपात् । अतशथानयोरनुष्टानात्फराधिक्यपात्रे नतु 
तथोरफरणे रदरवेगुण्यम् । गुणविशेषे फङविरशेषः ” इति कात्यायनसूत्ात् । 
अर्यं च महच्छिरो जपो नशजपश्च श्दरेकादशिन्यां न भतिरद्रमावतेते । रद्रस्येवेका- 
दक्षगुणविधानादेतयोथ स्द्रशद्ववाच्यत्वाभावाच । तस्पाददरस्य सर्वाहत्यते सङ़्- 
ज्ञप इति सपरदायविदः । परश्रापोऽपि ^ सूपेकादशकस्यांते जपेद्रुद्रमहच्चि- 
रः ?› । इति । देवयाह्गिकप्तु जटाजपो हेषाद्वि महाणतादिषुत द्विवा यक षिवाक्याद्- 
शनान्नेषोक्तः | एवं देवयाज्ञिकादिपाचीनयपद्धतिग्रंथाजुसारिरूपकाख्य रद्रस्वरू- 
पणुक्तम् । महाणेवकारनारायणमटकमलाकरभदाद्रयस्तु यथोक्तन्यासपूनापूवंक- 
परष्ट्रणवान्वित रोद्राध्यायस्येव सकृदावत्तनं रूपकाख्यो श्र इत्याहुः । युक्ततरं 
चैतत् । ̀  पूरवोदाहतजावालकरेवस्य श्रतिमिताक्षरोदाहुतात्रिवहत्पराकञरशातातप स्पृ- 
ति सूतसंहिता पञ्पुराणहेमाद्रयदाहत वायुकालिकरापुराणादिवाक्येः शतरुद्रि 
शद्रशद्धान्यतर शद्धवाच्य रोद्राध्यायस्यैव फलाथेतया नित्यतया वा नपविधानात् । 
पारस्करण्रद्यसूचरककेभाष्यादिसंवादखाभाच्च । तथाहि भगवता पारस्कराचार्येण 
शूखगवपशौ “ अयुवातं पश्चुमवस्थाप्य रदरेरपतिषते पथपोत्तमास्यामनुवाकाभ्परापर्" 
इति सत्रे पटकमेकोपस्थाने करणभूतयोः भथपोत्तमालुवाकयोः रोद्राध्याय एवेति 
स्पषएटतया प्रदर्चितमेव । अन्यथा द्रैरितयनेन रोद्राध्यायस्याप्कृतसराख यमोत्तम- 
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द्वयो साकांक्षखादनुवाकयोः रोद्राभ्यायावयवस्वे कथं सिध्येदिति विपावनीये- 
सुधीभिः । ततश यत्र कतेव्यतया रद्रजपथोद्यते तत्र रोद्राध्यायस्येव जपः काय 
इत्यवगम्यते । अत एव "८ हषोत्सर्गे सृद्रान् जपिला ” इति सूत्रे षहुबचनात स्र 
श्रद्धाभिपेयो “ नपस्ते सदर मन्यवे” इर्यध्याय इति पारस्करग्र्सुत्र याच 
क्षणभतेयज्ञकरकोपाध्यायदहरिदरजयरामादिमिर्ग्याख्यातम् ॥ तद्सु्ारिभिर्वासुदेवा- 
दिभिः पद्धतिकाररप्येवे भयोग उपन्यस्तः । अन्यथा ^“ दरान् जपिखा ›› इति 
षोः रतस्य सद्रजपविपरेरन्यच शरुतेन सद्रजपविधिना तुरयतादुषटषोत्पर्गेऽपि दृद- 
यादि पंचांगमत्र विशि एव हद्रनप उपदिश्येत । ̂ “ हुतश्चेषं निधाय दर जपिखा"? 
इति हषोस्सगेधकरणस्थवोधायनसु्रेऽपि तद्धाप्यकारेस्तयैव व्याख्यातम् । याज्ञ. 
वल्वंयरधृति व्याचक्षाणेविज्ञानेश्वराचार्यैरपि ५ ब्राह्मणः स्वणेहारी च दद्रनापी जे 
स्थितः ` इति शहस्यघाय्ित्तप्रकरणस्थवाक्यव्याख्यावसरे ““ नमस्ते सद्र 
मन्यवे "” इति शतरद्विय जपयुक्तः शुद्धयति स एवाध्याय एकादश कृत आवतेनीय 
इति व्याख्यातम । वतखंडातगेतशतिखंडे दैमाद्रिणापि शोनकमतादि्युपन्यस्य 
«4 अथातः शतरुद्वियपन्राणां विनियोगे तष्टिथि तदयेध्यान तैराराघन तदेषतां त~ 
पि तर्देगन्यासादिकं तच्छद्वश्च व्याख्यास्यामः ” शओोनकमतेन ॥ तत ॒शतर्द्रियः. 
पत्रो “नपस्ते इ मन्यवे" इत्येकादश्युवाका इ्युक्तम् । एकफादशानुबाका इति तु. 
तैत्तरीयाणां विषयम् । तेषां संहितायां शतरद्रमत्रासमकस्य रोद्राध्यायस्येकाद- 
शानुबाकारपकात् ॥ वाजसनेयिनां तु इतसृद्रित्रास्मकस्य `रोदराध्यायस्य 
नचानुबाकात्मकखात् ॥ तस्मा्रथोक्तन्यासपूवेकमष्टमणवान्वितरोद्राध्यायस्येव स- 
दावने रूपकास्यो आचो द्द इति युक्तम् ॥ अग्नि पराणेऽपि । यज्ंविषाने 
८५ आप्ररवाच * इत्युपक्रम्य ^ वक्ष्ये रुद्रविधानं तु पंचांग सवद परम् । हृदय 

शिवसंकर्पं शिरः सक्तं तु पौरषम् । शिखाद्यः संभृतं सुक्तमाश्चुः कक्चमेव च । 

वेदवादिभिराख्यातमसच वै क्ञतरद्रियम् । हतहद्वियसंहस्य श्रस्यागानि पच हि । प 

चाग न्यस्य त॑ ध्याखा जपेद्द्रास्ततः कपा” इत्यनेनेतदेव स्पष्षठक्तं स्द्राध्याय एव 
रद्रा श््युक्तम् । एतेन यत्कधिदुक्तम् । पटषष्ठिपलजाप्येन षोटशच पुनजपेत् । एष-. 

ते दरे नमस्ते द्रे नते. द्वयमेव च। पीदृष्मचतुष्कं च वये सोप ततः। 

वेदवादिभिराख्यातमेतद्रै शतरंद्रियम् '” इति तसू क्तनेकस्मृतिपूत्रनिवधविरोधा 

ननि्ैरत्वाच निरस्तम् । यत्त॒ ^“ रद्राः पंचविधा; भोक्ता देिकेर्तरोत्तरम्. ” 

हतयुपक्रम्य ५ सागस्त्वा्यो रूपकारूयः सश्ीषां स्र उच्यते ” इति पराचीनपद्धति 

काररुदाहतेः वचस्तत्र. सांगशुब्दरनांगसादित्यपभिधीयते | अगशद्रधात्रीन्यासपरः |. 

२७ 
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^‹ प॑चागरद्राणां न्यासपूैम् '› इति बोधायनसरूत्रे । “ अथाभिधास्ये द्राणां श- 
तये गृहमेधिनाम्! प॑चांगानां विधानं तु यल्छरतं दति पातकम् ? बृहत्परशरस्म्- 
तो । ̂“ बक््ये स्द्रविधाने तु पचान स्वेदं परम् ” इत्यश्निपुराणे चांगशद्वस्यांग- 
म्याप्परतेनैष दृष्सवात् । अतथ संगशद्वन प॑चविधांगन्याससाहि्यमात्रे ष- 
टूविधांगन्याससादिस्यंपात्रं वाभिधीयते । नत पुनः शिवसंकरपादि पर्चागस्य 

षंडगस्य वा न्यासस्य साह्यम् । अगशद्वस्यांगसापान्यपरसात् ॥ नच पू 
वोक्तामिपुरणिकवाक्यतया रिघ्रसकस्पादिन्यासपाहितयपरले सागशब्भस्येति वा- 
च्यम् । याते रुद्र ` इति शिायापित्येवमादीनां पैचविर्धागन्यासवि- 
यिनानथेक्यपरसंगात् । अधिपुराणवाक्यस्य सशक्तं॑परत्यदुकसपपरसरेन वक्ष्प- 
पाणस्वाच । तथा च सांगक्षद्धेन न्यासविधिप्राप्रांगन्पाससाित्यपात्रानुवाद्ा- 
लाघवम् । पूर्वोक्तसवेस्मृतीनां मूरभूतेकश्चतिकरपना लावै च ॥ संगच्छते 

संति महाणवकारादिभिरमिहितं “ षरडगेकादशी शद्रः ` इति श्चातातप 
वाक्ये पर्हगपद्स्य षडविधांगन्यासपरत्वम्। अथ सांगरशद्धेन जपादिषु रुद्रेषु शि- 
वसकरपादिहदयाद्य्प॑जनपस्ताहिप्यमभिधीयते इति चेन्न, तथा सति सामान्यत 
श्रतेनांगशब्देनांगन्पासपात्रपरापर्चा सपं वविधानां षड्विधानां बा अंगन्याप्तपत्र- 
णामेव जपादिषु रुद्रेषु सादित्य प्रसस्येत । न पुनः शिवसंकदपादीनामेव 
हदयादयगेत्राणां विनिगपनाविरदात् । अगन्यासमात्रवोधकस्वेन प्रसिद्ध्या 
गकषद्वस्यारेषागन्यासेकदेशभूतहदयादि न्यासैकदेशमूरसिपककटयादिमत्रमाजपरते- 
न सकोच भपाणादशेनाच् । यत्त॒ बरहत्पराश्चरस्मरतो “८ यजननाग्रतादिषट्केच । 

शिवसकर्पमाषेकम् । रुद्रस्तु देवता षट्सु विनियोगो जपादिषु › इत्यादि- 
केषु शिवस करपादिहदयाचगपत्राणां विनियोग विधिवाक्येषु ^“ विनियोगो जगषा- 
दिषु ̀ ; इत्यभिधानमेव जपादिषु रुद्रेषु रिवर्सकस्पादिहुदयाचगमत्रनपप्ताहिये मा- 
नपित्युक्ते । तन्न । उपक्रमोपतदारेकथक्यतया पूरवेवाक्ये “' श्रतयथोचित 
पितिषदानुस्याच जपादिषु त्रिविधेषु रुद्रेषु यथोचित्त यथाविहितं हृदयादिन्या- 
स एव विनियोग इत्यथकस्वेन तस्य शिव्षकखादिद्दयाद्गर्भत्रनपाययथकतवा - 
भावात् । “यल्लाग्रतादिषट् च ` इस्येत्रस्पा्पूं पठिते ^“ शद्रः सर्वासु देवत्वं 

िजियोमो यथोचितम् ” इति बक्पे “ यथोचितम् '" इत्युपक्रमः । ““ आशुः 

्षिश्चान इत्यादिरथतिरथ उच्यते । एतन्नाम्ना सुनिप्सत्र दैवता चपरेन्वरः । त्रि 
एपच्छदो जपादौ त विनियोगो यथोचितप्र् '. इस्युपसंहारथ।। नच त्रिविष रद्रषुप- 
क्रम्य बोपायनसूत्रे न्यासविषानन्नपादिषु तिकिषेष्वपि रुद्रेषु तेनेव न्याससिद्ध 
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^“ विनियोगो जपादिषु ? इत्यादिभिरम्यथाचुपपत्या “ यजाग्रत ” इत्यादि हृद- 
या्गमत्रनपसाहित्यं जपादिषु ददरु रिधीयते इति वाच्यम् । यतो वहत्पराशर- 
सृतो श्रिविषरद्रोपक्रमेण बोधायनसूज इव न्यासविधानाभावाद् । « एततसं- 
चित्य सकर द्विनाग्यो सुदरनाप्यञ्चत् `" इत्युपसंहारवछाच न्यासानां जपर्ैफ- 
विषयलावगमान्न् होमाभिषेकर्द्रयोर्न्यांसविधीभिरन्यासपरापिः । अतो होमाभिषेक- 
रद्रयोन्यासप्राततिथथास्यादित्येवपर्थानि * विनियोगो जपादिषु '" इत्यादीनि 
वाक्यानीति न किचिदनुपपन्नम्। यच्च ¢“ पंचांगानि स्मरेदष्टमणवं च जपेद् द्विनः" 
इति वृहत्पराशराश्ये ८ पंचांगानि स्मरेद् ? इृत्यभिधानमे जपारिषु र्दरेषु शषिव- 
सकसपादिहृदयाधगमेत्रनपलाहित्ये मानमिति। तदपि न। पेचांगानि सथोनातादीनि 
पचास्यानि। हेमाद्रौ चेवमिव्येवं तस्य निगय्िधो शांपिरसे कपाकरभहपाेव्या- 
स्यातत्वात् । तस्मात सागशद्धस्य जपादिषु रुद्रेषु शिवसंकल्पादिहदया्यग्त्रजप- 
साहित्य नाथः। कितु “ याते दरे ” इति श्चिखायापिस्येवमादगन्याससाहित्यः 
मेव तदथ इति युक्ततरम् ! “ सांगस्तवायो रूपकारूयः ` इति वाक्ये अगन्यास- 
ग्रहण पूजाया उपलक्षणायेम्र । “ संपरष्वस्त्वातरायः सन् ततो यजनमारमभेत्र ? इ- 
ति यजनयरुपक्रम्य ^ अनुगु सुरि च देशे मोचमेमात्रके | म्थटिङऽुजमाछि- 
ख्य शुभ्रैः क्षाङिततदुरः.। तत्र पूजादिकं इर्याच्छमवायेति पत्र; इत्यादिना 
जपाथगतयेन एजाया अपि बृहत्पराशरेण विधानात् । अत एव देषयाज्ञिकादिभिः 
पूजापूवेकता जपादाचमिहित्ता । बोधायनपते तु ^“ यजनपारभेत् ` इति सत्रे प- 
हाणिवकारादिभिर्मिरुक्तस्य जपहोमामिपेके त्रिविधस्य यजनपदा्स्य जपहोषाश्रन- 
विधि व्याख्यास्याम इति सूतचरमूकुकत्वाज्पहोपयोः पूजा नास््येव । अत एव महा- 
णेवकारादिभिनोक्ता । तेन पूजापुत्कता जपहोपयोैकरिपकी । शिरसा सहितः स- 
शीषैः । “ वथ सोप "' इत्यादिपेनाणां सप्तकमष्ट वा शिर, । तथा चोक्तविधाग- 
न्याप्तपूजापूर्वकायां स्िरसकायामेकस्यां रोद्राध्यायाष्तो सूपकरेरयाख्पा मात्र- 
पिन् वाक्ये परिपाचते ॥ मदच्छिश्च जपमा्रे चेहाधिकश्ुक्तम् । एतेन रुद्राध्याय 
स शदः स्यासथमः सागज्ञीषेक इति परश्ुरामोक्ति इति व्याख्याता । यच्च पिधान- 
पारिजाते । जाबाटश्रुतिरित्युपन्यस्य शिवसकसपे हद यपित्यादिना इदयादीनि 
षडंगानि निरुप्य पूरेपंगानि संजप्य दद्राध्यायं ततो नपेदिति वचनुदाहतं तदप्येष 
व्याख्येयम्, पूवेमंगानि सजप्येत्यनेनांगन्याश्नकतेग्यतामनुच् तदुत्तरकाठता रोद्राध्या- 
यजपादौ विधीयते 1 पूवं रोद्राध्यायनपासूक्+. एतेनांगन्याप्तालुष्ठानस्यावस्यकप- 
दयता दरिता। यतोऽवुष्टिता अगन्यासाः शिवस्वंह्पतासपादनेनजपयोग्यतापपाहयति। 
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` उक्तं च शरतपथे। देवो भूख! देषान्येतीति। शरुस्वम्तरेपि । देवो भूवा देषाने 
यजेतेति । अगन्यासानां च ` शिवस्वरूपतासेषादकत्वुक्तम्। बोद्धायनेन एवभासनि 

रोद्रीकृरणे इखेति । उक्तं च वृहत्पराश्चरेणापि । रोद्रीकरणमेतदरै कृतवा पापालषठु- 
स्यते इति। अंगानि हदयादीनि यल्नाग्रत इत्येवमादीनि सेजप्य सम्यक् तत्तन॑जनप- 

धमेपूर्वकं हदयादिषु स्वागेषु जप्ता सपधीरेय विन्यस्येति पूवेमगानि सजप्येत्यस्या- 

धैः] छमते चेव सतिः हतरुद्रियसक्गप्य शदर्यायानि पच ि। पवा न्यस्य त ध्या- 
त्रा जपेरशद्रंस्ततः क्रमादिति पषैडिखिताश्रिषुराणवाक्यतेवादोपि, नच पूरे्मगा- 
नि संजप्येति वाक्ये सामान्यतः श्चेतस्याप्यंगश्स्य शिवकरं हदयपित्यादिना 

पूथैवाकयेन निरूपितहदयाद्यंगविशेषिषयत्वाईदगानि संजप्य्येगानां ` जपविधाना- 
तन्ञयविष्यन्यथानुपपर्यागमत्राणां शिवस्कस्पादीनां जप एव विधीयत शति वा- 

च्यम्। अगेजपविथ्य्यथानुपपत्तििं तदास्थाचये गन्यासमत्राणां करेणत्रखनेकश्ति- 
स्वरोऽभिधीयेत। न तु तदस्ति । अंगन्यासमेत्राणां न्यासक्रियां भति कमेत्वेन कर- 
ण्रतवाभावात् । जवश्द्रस्याध्ययनविधिपाप्तरशव्याबुवादकत्वेनांगन्यातपत्राणां 

स्वरपूकं तत्तदंगेषु न्यासो ` यथा स्यारित्येवमथेकस्वाच । अत पएरवागन्यासेषु जप- 
शदप्युक्तो माद्र को शिकेन । हदये हद य॑ जप्स्वेति । हदये स्वरावयवे हदयारू्व 
प जप्ठा जपधगीपुरः सरं समधीत्य विन्यस्यत्यथेः । तस्पान्नंगानि सेज्ेसयम- 
जपविध्यन्यथानुपपत्तिः। शिच । वि्वसंकं हदयसित्याटिना रिवरतंकसारिपु ह- 

हथादिक्षाविधानस्य जपार्भस्ये पयोननामावद्रैय्यापततेः । अतस्तत्तदगेषु न्या- 

साभ्तयैव विज्ञाविधानमित्यवध्ये वाच्यम् । अत एव संज्ञया सं्ञिनो न्यास उक्तो 

हमाप्रौ कौ रिकेन। हृदये दय जप्त्वेति । तस्मान्न पूवपेगानि सेजप्येतिं वाक्यं शि. 

, बसकर्पादिहदथाचगर्भ्रजपविधायकम् । यचप्यंगसद्धप्य हदयाचगविशेषर्व 

लपरोमा्नविधिपिदयुपक्रम्य विहितानां न्याघ्ान्तएणां परिसंख्यापत्तिस्तयापि- 
{्िवसकसपं हदयमितयुपक्रभात्। क्ये सदरविधाने तु पंवागे सवेद परम् । हदयं श्ि- 
वक्तकरपं शिरः क्त त॒ पौरुषम् ॥ शिखाद्धयः समृत सूक्तम कव चमेवच । वे- 

दबादिमिरयाख्थातमह्व वै्शतरद्रिवम्॥। शतरद्रियसैजञस्य रद्र्यांगाि पेच दि । चां 

गे म्यस्य तं ध्याता जपेदररस्ततः कमात् ॥ इध्यशरिपुराणेकवाक्यसाच्च सामान्यतः 

श्तस्याप्यगशबद्धसय ` हदयाचैगविशेषदिषयसभेव युक्तम् । न॒ च रिवसकसपादि 
स्यासरस्य न्यासान्तरोपलक्षणाभसम् । छक्षणपरसेगात् 1 तघ्माच्छिविसंकस्पादिन्यास 

एव कमव्यतया पूपर्मगानि संजप्येत्यनेन परतिपत इत्येव युक्ततरं एवे स्थिते सति 

याति श्दरेति श्षिलायापित्येवमादिनां पचविधन्यासानां पर्चागस्य षडास्य वा. ह 
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देयादिन्यासस्य शक्तोश्क्तपरत्वेन उपवस्था । शक्तेन तं पचषिधा न्यासाः कार्या 
अशक्तेन तु हदयादिन्यगानि नेजयुक्तानि तद्रभितानि वा कार्याणीति सर्व तुस्थम् । 
तदंते रोद्राध्यायनपान्ते । इह वाक्ये तु पहच्छिरसो जटायाथ जपोधिक उक्तः । 
देवयाश्निकस्तु जाजपो नेवोक्तः । हेमाद्विमहाणिवादिशु तद्टिधायकस्मतिवाक्यादश. 
नाद्। निभयसिन्यो श्ान्तिरले कमकाकरभदपादसत महच्छिरसो जगयाश्च जपवि- 
धायक्वाकयान्याकरपरयष्वदभेनानिभूलानीसुक्तम् । यतु वृहत्पराशरस्मृतो । शिरसा 
सष सद्राणां जप्रदेशरतधुवम् । सवे पेना भवन्त्यस्य बाह्यणस्योक्तकारिण इति । 
तथा । अथवा ¦ चर्भिक्नाश्षी सिरं सद्रसहसखकं जपेदिति धिरसा सह रद्रजपविधा- 
नक्तं तस्सदखसख्यनिरदेशात्परान्तरनिर्दशाचोक्तपकारपेक्षया भरकारातरमेव श्ट- 
वयम् । यतु व्रतं डान्तगेत्ञातिखण्डे हेमाद्रौ रद्रमकरणे निणैयसिधो शांतिरले च । 
एवं ध्याता द्विजः सम्यनेगाना जपमारभेत् । हृदये हदयं जप्ता शीषिं सूक्तं च 
पौरुषम् ॥ धिखायायुत्तरं षट्, नारायणपरनुत्तमम् । कवचे प्रतिरथ तद्रदचेतु शतरुद्रि 
यम् ॥ जप्तांगानि जयेच्छांति विकिरीति विसजयेत् ॥ इति बोद्धायनवचने शिव. 
संकृस्पादीनां हदया दिपंचागानां जपविधायकं तदशक्तौ तम्पात्रस्येव जपविधायकं 
न तु रूपकाख्यसद्रांगत्वेनं शिवप्तकस्पादिहदयाद्यगमेत्रजपविधायकम्॥ तस्पात् श्रा- 

ध्याय जप एव् रूपकार्यो रद्र इति सिद्धम् । एवं च सति यज्जाग्रत इत्यादिमिवि- 
भ्रादित्यतवाकान्तैरैदयादिभिः प॑ंचभिरगमतरैन्यासमिन्नेयुक्त रोद्राध्यायं संजप्य 
रोद्राध्यायजपाते वय॑ सोमेलादीनामष्टानाघुगरधेति तिखणां सप्तानां वा कंडिक्रानां 

च ये जपपराचरंति तै तु विहितादन्यथाकरणस्याक्रियासखमजानेतो वया एप्र । वि- 
दितादन्यथाकरणस्याक्रियाखघुक्तं छदोगपरिशिष्टे कात्यायनेन । अक्रिया तरिविधा 
भोक्तेति । एतच पूरवधुदाहतम् । न्पुनकरणवद तिरिक्तकरणमपि विहितादन्यथाकरण- 
मेव । उक्तं च । क्मोंपाते प्रायधितं तत्काङमिति दत्र कमेणो भरेष्वाऽपरपर्यायस्यो - 
पपातस्याकरणं न्यु नकरणमतिसिक्तकरणमन्यथाकरणे चेति चातुविभ्योपन्यासपुच- 
कम् । अथवा । समेयेदे विदिवान्यथाकरणमेवेल्ेषं बदद्धभेकयजञपिठ्भूतिकको पा- 
ध्यायवासुदेवश्रीअनंतदेव या्गिकादिमिर्माष्यकारैः कारिकाकारेगोविन्दोपाध्यायैः 
सेषदीय शंकर श्रीरापचद्राचार्यादिभिः पद्धतिकारेभेस्यकमतिपर्चेन ॥ 

प्रकृतमनुसरापः। षडंमैकादशी श्ट इहि शातातपवचपो द्विरीयसरसरूपपरति- 

पादवश्य महाणेवदताध उक्तः । षडंगन्यासपूषैकमेकादशालुकाकास्मकं रोद्राध्यायं 
परित्वा आद चमकानुबाकं परेत्। पुनस्तं पटित्वा द्वितीयं चमकालुवाकमिव्येवमेका- 
दशानां पूरणी आष्टत्तिः॥ षदंगेकादश्रीस्यमिधीयते। एष एव स्र इति सङ्गा ङभते | 
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अयमेव दो सद्रीश्देनाप्यभिषीयते । बोद्धायनसूत्रेपि । नमसते रुद्रमन्यवे शतयैका- 
द्शानामनुवाकानां जपति जपतिग्नाषिष्णुस्तनोषसेत्येकादशानानुष्राकानामेकमेकं 
जपेदिति। एकादशानुवाकात्मकं रोद्राध्याये परिता परिखा पक्षक चपकानुवा ष- 
ठदित्यथेः । बाजसनेयिनां तु नवादुवाकासको रोद्राध्यायः । चमकानुवाकनपश्च 
कृताकृत इति विशेषः । एवं च चमकानुवाकजपाभावपक्षे रोद्राध्यायस्यैव केवरा 
एकादशाृत्तयो खद्रयपर पर्यायस्य द्र्य स्वरूपं बोध्यम्। एकादज्ञगुणान् रुद्राना- 
बत्य याति स््रतामिति ृहत्वरारस्पतेः। ''एकादशगुणानापि रद्रानावत्यै षकवि) 
दित्यत्रसपते्च। अनर पदंगेकादश्ीरद्र इति शातातयोक्तः प॑चागरद्राणापिति कोद्धाय- 
नोक्तेथ पंचांगषडंगन्यास्रयोर्धिकरप एव । तुरथशाल्नत्वात् । अभिषेके तु बीद्धायनेन 
पषठस्यापि विहितलात् षडेगन्यास एव । यस्तु शिखा तस्य त॒ रुद्रस्योत्तरं नारायणः सृतः । त्य रुदशदधवाच्यरोद्राभयायढक्तगमत्रस्ेतयधैः । रिरःपरुषसृक्तं च शिब- 
संङस्पके च हप् । क्वचाम्रतिरथं नेवं विभ्राड् व॒हर्स्मृतम्॥ रातरद्रियमशचेषु देवस्य 
भकरपयेदिति वृहपराश्ञरेण विहितः षडंगन्यासः सत्यत्र न ग्राह्यः । तथाते षडंग - 
न्यासतव्यतिरिक्तानां जपहोपाचनवि्धि व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्य विहितानामन्येषां 
न्यासानां परिसंख्यापत्तेः । महाणेवायनेकप्रन्यविरोधापतते । तस्मादमिपेकांगतया 
विहितं षष्टे न्यापस्तमादायेव यते देति शिखायामित्यादि यः पट विधांगन्यास एवत्र 
पडगन्यासा इति ध्येयम् । एवं पंचविपरांगन्पासा एव प॑वागन्याक्षा अपीति । यत्त 
प्राचः पद्धतिकाराः । षरगरब्देन हदयादिषदगन्यासपत्राः शिवसकखादय उच्यते। तथा च तेषां रसरूपे निवेशान्न परिसेरपादोषः। अतश शिवसंकयारि षटगम॑त्रा- णां जपपू्ेकमेकादक्ानां पूरणी रीद्रा्यायस्य इत्तिः षडकादशनीति ^ पडगेका - दशी रद्र” इत्यस्याथेमाहुः। षन च तसंडनाम्नोदाहरंति, षदेगानि सङृन्नप्तवा 
रदेकादशवतैनम् । महच्छिरश करव्यं सदैकादतिना नपेदिति । तद्युक्तम् । श्चति- 
स्मृतिपुराणादिपएृ्वाक्तानेकवाक्येषु रोद्राध्यायस्वैत्ेकादश्चगुणस्य द्ितीयसद्रश्वरूप  स्वेनोक्तसात् । तस्य शिवसंकसपादिहदयायंगपेज जपूर्वकतायां पपाणामावाचच । शिवकरपहद यमित्यादिना तत्तरगेषु न्यासार्थसेतैव शिवकयारिषु हकदयादि- साभिधानाचच जपायतय। परिधाने परयोजनामवदरैय्यापरेश। षडगश्द््य पटूवि- धांगन्यासपरतायाः महाणवकरादिभिरभिहिततात् पट्विधांगत्यासपजाणामेष 
जपभसक्तेथ । षडुविधागन्यासवोधकतेन प्रसिद्स्य षडगशद्धस्य षट्विधांगन्या- सेकदेशभूतहूदयादि न्यातिकदेशभूतशिवसंकलपादिमंनमातरपरतव षडगशद्वसंकोचा- 
पत्ते महाणेवाद्यखिलनिर्ेधविरोधापततेभेति यत्कििदेतत् । यत्त त्रतखण्डनाम्नो- 
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दातं वचस्तद्तखण्डे हेमाद्रौ स्द्रमकरणेऽदश्नाननिर्भकं । समूख्से तु षद॑गानि 
याते स्द्रेति श्चिखायापित्यादीनि षडविधांगन्यासरूपाणि सङ्कञ्जप्छा सन्गलस्वेति 
तस्यायेः । पैर्वागरद्राणापित्याचेगशब्दस्यांगन्यासपरसरेनेव भरयोगात् । महाणव- 
कृतापि षरडगेकादशी रुद्र इति शातातपवाक्ये षदंगश्चब्दः पडविधागम्यासपरत्वेसैव 
ग्याख्यातः । सदं रूपकारुयाचरद्रस्येकादश्षगुणत्वाद्रदीमहारु्रादो सर्वेषां पार इति 
विद्ितोत्तरपूजनस्याषटत्तिवक्यासानापष्येकादश्चकृतव आ्त्तिः स्यादिति हंकामा 
भूदिति सकृदित्यक्तम् । एवं च निखिनि्ेषेने विरोधः ॥ इति ॥ 

यत्त परश्चरमेणोक्तम्। सांगमाय् जपेद्र्रं केवरानि नवान्तरे ॥ सांगं सशी्पकं 
चान्त्यं निरगपिति केचनेति ॥ ततादृशायेविधायकाषेवचनानुपकंभात् पर्गोक्तानेक- 
शरतिस्मृतिवाक्यविरोधान्निभूरखपधपरम्परामात्रमिलयुपेक्षणीयमिदयुक्तं निणयसिन्धौ 
शान्तिरःने कपलाकरभह्रपादेः ॥ अय च द्वितीयो रुद्रः सुद्रथेकादशर इति। एका. 
दशस्द्रतो रद्रीस्यन्वयः। रदरतः पूर्वाक्तशदरस्येकादश्ाषृव्येरययेः । इयमेव स्री स्दैशा- 
दशिनी ठघुरुद्रशब्दासभ्यामभिधीयते। अयं च ठतीयो रद्रः। इयमेव र्ट्री एकादश्ञगु- 
णथेदेको पहार इत्यभिधीयते । अय च तुरीयः । एकाद शारत्तपदाररैरेको तिरर 
इति । अयं च पचमः । एतदेवाद व्रतखण्डान्तगेतश्चान्तिखण्डे हेमा्रो कोकः । 
सथादिपचर्तरशच स्द्रतिकादरेव तु ॥ जपिता सवद्रंथ चका ततो जपेत् ॥ 
पुनरेतञ्जपेरसवं द्वितीय चपकं तथा ॥ एवमेकादश्षयुणान् क्रमेण चपकास्तथा ॥ 
रदरैफादशिनीखेषा सर्वकामफलप्रदा \ एकादशगुणा सेव सद्र इत्यभिधीयते ॥ शरो 
ङधुरुदरः। सद्र एकादशगुणो महानित्यमिधीयते॥ पहानेकादशगुणस्वतिरुदर इहो च्यत 
रद्रकसपद्रमे चास्मिन रद्ररूपं भरपचितम्। विदुषानेतदेवेन तेन तुष्यतु रकरः ॥ 

॥ अथ भमंन्रविभागः ॥ 

अथैतेषु पचस रुद्रेषु रेमाद्िपते मधानमूते समग्रहोमे पदहाणेवकारमते भधा- 

नहोमे जपांगभूते दश्चशादिहोमे चोपयोगाच्छुतिशुत्र्टो प्रविभागो महाशवकार- 

प्रदरितेन कथा निरुप्यते। तत्र मंते; कपादिः साश्निपास्योमिधानादिति काला- 

यनघत्रे मतैः कर्मादीम्संन्निपातेदिस्यापस्तैवसयत्रे च मेति; मेत्रसमातिभिः कर्मा 

दीन् कर्मोधक्रमान्तेन्निपातयेस्तयोजयेदिखयुक्तसान्मेत्ान्ते कमोपक्रमो होपारेभः का- 

धः । तत्र हषोत्सर्मभक्ृरणे हृतरोषे निधाय सद्र नपितवेति बौद्धायनग्हचे । यस्तु स्र 

जयेन्निस्ये ष्यायमानो ममाहृतिमिति पूर्वोक्तप्मपुराणे च रुद्रमित्येकवचनभ्रवणा- 

सस॑प्णो रोद्राध्वाय एको मेतर इटयवगम्यते । ततश्च रोद्राध्यायान्ते स्वाहाकारं परु 
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श्य होमं विधायेदं रुद्राय नपमेति रद्रोदेशेन' त्यागः कायेः। रद्रान्नपिेति पुबोक्त- 
पारस्करण्रहये प्रागदाहतेषु वहत्पराश्चराचिशातातपस्पृतिषिष्णुषरोत्तरादिवाक्येषु 
सद्रानिति बहुवचनश्रवणात् रोद्राध्याये म॑त्रबहुसपपिं गम्यते। तच पंजबहुसं नाना- 
विधम्। तत्र रोते कर्मणि चरमायापिष्टकायां जुह्नेती्धुरवा तरेधा विभक्तं जुहोति चय इमे 
टोका इति तेत्तिरी यश्चतिस्तावद्रोदराध्यायस्य त्रेधा विभागमाह । बोद्धायनोपि । न 

परस्ते रुद्रमन्यव . इस्येताननुबाकांद्ञेधा विभज्येति । एतदसुसारिणी त्रतपथश्चतिरपि 
परिभित जुहोतीति प्रहस्य सव जायु दध्ने। प्रथमं स्वाहा करोति। अथ नाभिदघरे। 
अथ यखदघन इति छोका चय क्रमेण रोद्राध्यायस्य मेधा विभागमाह । स्वीकृत 
बौद्धायनोक्तच्चथा विभागः परश्ुरामादिभिः । इस्थच तेषां ग्रन्थः । बोद्धायन 
पतै तिस श्रत्यभिप्रायदशंनात्। परिशिस्स्वकैपणीन तिष्ठो जुहोति जतिः गवेधुस्त- 
लुभिस्तदरञ्जुदोति तिस्र आहुतीः । परिभिस््तराद्धतररदङ्तिष्ठन्निति श्रतिः स्वादा- 

कारत्रयस्योक्तेर्जालदध्ना निषु भिष्विति ॥ 1 

॥ अथ बाडा क्मागः॥ 

तत्र श्तपथश्रतिः । यद्वेव परयवरोहस्येतद्रा एतदेतान् इदरानित ऊध्वान्परीणाति 
तान् पुनरधतोर्वाच इति। त्रिषट्ृखः परत्यवरोहतीद्यु्त्वा त्रिरितरध्ध्णो रोहतितत्षदूत- 
योक्तो बंधुरिः्यारोदावरोहकरमेण षडाहुतिपक्षं निगपमरयति। तथा॥ स वा अशीत्यां च 

स्वाहा करोति परथमे चाञुवाकेऽथाजीरयांपथाशीरयांचं यानि चोध्वानि यजूष्याव्रता 
नेभ्य इति । इस्थपत्याः श्रतेरथः । नमो हिरण्यबाहवे सेनान्य इत्येतावदेकं य~. 
जुः 1 एषत्तयाण्यपि । ततधेकेकस्थां कंडिकायापष्ावष्टौ यजूषि भव॑ति । तानि च 
दशसु कंडिकास्वश्ीतीः संपश्यते | त्यां यजुषापरशीत्यापतीतायां स्वाहा करोति 
प्रथमे चानुवकेऽतीतेष्वसु बाकेष्वतीतेषु जानमप्रे परिधिति सादाकारं करोती 
यथः । अथाश्ीलयाम् । नपस्तक्षभ्य इत्यारभ्य यजुवामशीलयामतीतायां पंचानुवा- 
कानि नाभिपामे परिधिति स्वाहाकारं करोतीस्यथः। अथाशीस्यां च यानि चोर्ध्वा 
नि यजष्याबतानेभ्य इति। नपः स्रतयायेतयारभ्य यजुषापञ्चीत्यापतीतायां यानि च 
तत उर्ध्यानि अशीतैरूपरिषठात्पटितानि नमोवः किरिकेभ्य इत्यादीनि यजूषि तेष्व 
तीतैषिस्यथः। आ आवतनेभ्य ईइताङभिविधो अक्षल्याता इटपादयो दशकडिका 
अवतानसैक्का! । अथावतानां जुहोतीरपु क्तलात् । तदन्ते युखपात्रे परिभ्रिति खा- 
हाकारं करोतीत्यथेः । तधा । अथ प्रत्यवरोहान जुहोतीति । एकजातं भृङतेना- 
दाय करपकारो भगवान् कारयायनः । अनुवाकाति स्वराहकारो जालुमात्रे पचति 
च नाभिमात्रे पराक् भरस्यवरोहेभ्यो पुखमतरेः भविरोपं पत्यवरोदान जुहोति प्रमाणेषु 
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नपोस्ितिति परतिमेत्रमिति षोढाविभागमाह । तथा तेतिरीयश्तिरपि प्रासिसरो प 
नसि कृता तिस उत्तरा आहुतीज॑होपि षट् संपच्ते षट्वा सत्र इति । नतु चा 
रोदकरमम॑गीङ्कस्योक्तस्य पोढाविमागस्य तैतिरी याणामेव स्यान्न वाजसनेयिनामितिये 
नन। एतद्वा एतदिपां छोकानित उध्वं रोहति । तथा पएतदेतान् स्रानित उरध्वानी 
णाति । जिरितिङरध्वा रोहतीत्यादि श्रतिभिर्बाजसनेयश्ाखायापप्यारोहक्रमस्येव षि- 
हितत्वात्। किच । सत्रे जानुदध्ने परथपं स्वाहा करोतीदयुपक्रम्याधईवतयजानुदध्नपध 

इव तथदयं रोकस्तय इमं रोकं रद्राः भराविशंस्तास्तसीणातीरयस्य नोस्तु सुदरेभ्यो 
ये पृथिव्यामिस्यनेन व्यवहितेन संब॑ध; प्रतीयते । समानाथेत्वात् एवमथ नाभिद 
इति प्रहत्य मध्यमिववे त्यन्नाभिदध्ने मध्यपिवान्तरिक्षरोकस्तयऽतरिक्षरोकं सद्रप्रा 

विक्षस्तास्तसीणातीत्यस्य नपोस्तुरुदरेभ्यो यंतरिक्च इत्यनेन। तथा अथ पुखदध्नईति 
भ्रत्य उपरीव वे तयन्धुखदध्नघ्ठपरीतत्रथदसोशोकस्तयेऽ्ँ रोकं रद्राः पाविकस्तांस्त- 
स्ीणातीस्यस्य नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये हिवीत्यनेन । एवमेतेष्ववरोहक्रमः स्पएतया द- 
दयते । तथा पूर्वोदाहूवकास्यायनकरपसप्रेपि । तस्मादारोहावरोहक्रममाश्रिस्य वा- 
जसनेयिनामपि षोढां विभागो युक्तणएव ॥ ` 

॥ अथ षोडङ्धाविभागवानन्यप्रकारः ॥ 

तज दञ्चावताना एते दश्परत्राः । अथावतानार्बुहोतीस्यनेन तैषां प्रथद्धोम- 
विधानात् 1 अत्र च बहुवचनश्रवणान्पेत्रबहुत्वमतीतेः मरतिमेत्रं पृयद्धोपपरतीतोः स 
तथापपि पुनः संख्याविशिष्टाप्तानाह् । दरेतानवतानान्जुहोतीति । एवमेतेदशभिः 
षण्प॑तरपक्षोदितेः षडमित्तरश्च सह षोडशधा विभागः सपद्यते। बोद्धायनोपि । नमस्ते 
सद्रपन्यव इस्येत।ननुवाकल्धिधा विमज्यापि वा प्रथपादुपक्रम्य नपस्तक्षस्य इति जा- 
नुदध्ने धारयमाणो रथकारेभ्य दृद्पुपक्रभ्य नमः स्वायुधायेति नाभिदध्ने शेषेण भ्रा 
गवतानेभ्य आस्यदध्ने हता सदश्चागि सदसस इति दश्चावतानान् हुष्वा नवारोहान् 
जुहोति नमोस्तु सद्भ्यो ये पृथिव्यामिति जादुदध्ने धारयमाणो नमोस्तु दरेभ्यो यं- 
तरिक्ष इति नाभिदध्ने नमोस्तु ददरेभ्यो ये दिवीर्यास्यदध्ने हुष्वेति प्रे षोडशधा 
च विभागे दशयति । ` 

॥ अथ चतुश्चत्वारिशन्मंत्रत्रिभागात्मकोपरः प्रकारः ॥ 
तत्र षोडशर्च प्रथमानुवाके षोडकरम॑त्राः । ततः सप्राचुवाकाः सप्ता काश्ष- 

दसस्नपतेन। नमो वः किरिकेभ्य इत्यादिभिः पेचभिन्पाहतिभिरेको पैनः। एवमषठ- 
रवनुभाकेषु चतुमिरति्त्राः। विंशतिकं डिकामकेन नबमायुबाके विशतिमजा; । एव 

मे 
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ूर्ैःसह चतुत्वारिशत् । यथपि नमोवः किरिकेभ्य इत्यस्य सनस्याश्त्यनः पाति- 
त्वान्न पृथद्पत्रसं तथापि अयेतानि यजूषि जपति नमो वः श्िरिकिभ्य इस्यनया श्र 
त्या अथ शदधोपन्यासपूवक्ं जपविानात्तदेताभिर्व्याहतिभिभेयादिस्यनया प्रययो. 
पविधानाच्चपृथद्भप्॑रसं बोध्यम्। नमो वः किरिकेभ्य इत्यादीनां प॑चमेत्रतां सीह. 
त्य पूवोक्तेखिवसारिशन्धतरः सहाष्ाचलारिशिनमैनविभागः सयते । यदपि संहि- 
ताभाष्यकार रूषटादिभिः कप्पपरूत्रमाष्यङारेदेवयाहिकादिमिश नमो वः किर्किभ्य 
एत्यतरिवायुद्धयहदयभूताः प॑च व्याहतय इति कार्यायनोक्तेः प॑चर्पजा तेयाः ॥ स्वी. 
छते च श्री अनन्तयाकिकैः शतरद्वियहोम इति सूत्रव्याख्यायां नो वः किरिकिभ्य 
इ््याधाः पच व्याहृतयः पचपतरा इति। अत्र वचनारसाकाक्षाणापपि दिवो मा्रयेति- 
वज्नहामिसेदिमितिवच पृथङ्मैचतवं बोध्यम्। तेन पैवपै्पकषे होमेपि देवानां हदयेभ्य 
इत्यस्य पृथद्मत्रत्वान्नमो विचिन्वयस्केभ्य इत्यादिषु नायुषगः ॥ 

॥ अथापरषष्टयुत्तरशतधामंत्रविभागात्मकः प्रकारः ॥ 
तत्र नपस्कारादि नमस्कारान्तमेकं यजुरितिशाकफणिराह । नपस्कारावे त्रैव 

यञ्रिति याक आह । तदेतदुभयं श्रव्या सषटपक्तप् । तथाहि । अथ द्भ्यो 
जुहोति नमो युष्मे चाघुष्मे चेध्या्च्ता मेत्रमाह । नमो दिरण्यवाह्वे सेनान्ये दिशा 
च पतये नम इतीति। अपरेति शब्दो पै्रपपाप्तो तेन नमस्कारादि नपस्कारंतमेकं य- 
जुरिति दशितं भवति । अतथेतावानेव मेत: । तदनेतरमथ नाभ्य जुदोतीसयु्ता 
तेषा वा उभयतो नमस्कारः । अन्येऽन्यतरतौ नपस्कारा अन्य इति वक्ष्यति । ए- 
तेन नमो मवाय च रुद्राय चेति नपरस्कारायेतेफ यजुरिति दित भति। यक्ैतावा- 
मेव मजः तदू्नतरमथ जातिभ्यो जुद्तीद्युक्तवा तेषां बा उभयतो नपस्कारा अन्येऽन्य- 
तरतो नमस्कारा अन्य इति वक्ष्यति। एतैन नपरो भवाय च द्र(य चेति नमस्काराय - 
वैकं यजुरिति दित भवति। अतयैतावनेत मेजः। एप यावंति यजूषि तातो त्रा 
तत्र नमो हिरण्य बाहष इत्यादयो नपत्तष्ठदूभ्यो धावद्भ्यो वो नप इत्यन्यता 
््िनः॥ नमःसभाभ्य इत्यादयो नम अ।नि्तेभ्य इत्य॑त। जाताख्या्लेषु च नमो दिरण्य- 
बाहव इत्याद्यः श्वपतिभ्यश्च वो नम इत्यंता उपयतो नमरररास्ततधलारिशनपेनाः॥ 
ततो नमो भव्राय च रुद्राय चेप्येवमादयः प्रखिदतेचेत्यताअन्यतरतो नमस्काराः पवा. 
धिका; सक्ष तती नम इषुषृूम्यो धलुष्टृद् भ्यो नपर इघ्युभयतो नमस्कासे 
पत्रः नमो वः किरिकेभ्य इर्याद्थोऽन्यतपएतो नपस्कासश्चलासे पत्राः । तत्र वान- 
सनेयिनाघ्रुमयतो नमस्काराः पचचतारिशन्मंन्ाः। अन्यतरतो नमस्ारा नवसप्तति- 
जाः एकीकृताशतुर्विरर्पयिकं श्तं मैत्रा मवति। षोडशे प्रथमानुवाके षोडशत्राः। 
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द्रापे सप्त । अवताना देशच। परस्यवरोहाख्यान्यतानि त्रीणि यजूषि ज्रयो पत्राः एक्वे- ` 
मिताः पट्विशन्पतरा; । यजुषां च चतुर्विरत्यधिकं शतं । एषु सर्वष्वकीकृतेषु 
पष्ठयत्तरं शते पत्रा मर्वति। अथ ददविभ्यो जुदयोति। अथ जातेभ्यो जुदीतीति वाक्ययोद्र- 

न्दरिनां जातानां च बहुस्वभवणात् द््िसशकानां नातसेकघकानां च मंत्राणां भत्येक- 

होपसाधनस्वं गम्यते। अत्र च द्विना जातानां च बहुत्वात् बहुत्वं च त्रिते निरपमिति 
कपिनराधिकरणन्पायो न भवरैवे । तेन पाक्भदशितपे्रेणेतावेतो पेताः ्रदशिता 
मवति । तत्र श्ाकपूणिपक्षे उभयतो नपस्कारेषु सुकरो प॑त्रविभागः । अन्यतरतो 

नमस्कारेष्वेवमूहयः। तथ्था। नमो भवाय च रुद्राय च नमःशर्वाय च पशुपतये चेरय- 

अ द्वितीयो यो नमः शद्धः ख पूरप्रस्यातस्वेनोत्तरम॑नस्य चादित्वेनेत्युभयायपाश्नातः 

काकाक्षिवदु यत्र सैबध्यते। तथा च नमो भवायच रुद्राय च नम इत्येको पंनः। पुनरपि 

तमेव नमः कब्दयुपादाय नमः हरबाय च पश्चपतथे च नम इत्यपरो प॑त्रः। एवुत्तरत्रापि 

हेयम् अथवा नमो भवाय चशदराय चेत्येवमादिषु च शब्देन प्रथमो नमः शब्दोऽनुङृष्य- 

ते।एवद्ठभयतो नमस्काराः सवे मत्रा भवैति। यास्कपकषे तु अन्यतरतो नपस्कारेषु स्फुरो 

पत्रविमागः । उभयतो नमस्कारेषुद्यः। त्था । नमो हरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च ` 

पतये नमोनमो इकेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशुनां पतये इति प्रथमत एव दविनपस्कारको 

ितीयो पत्रः एवपुत्तरजापि चरमपजवभ्वरमस्त्वादौ द्विनपस्ारक अंते एक नमस्कार 

युक्तः अत प्पैकनपस्कारको द्विनपस्कारक इस्युभयतो नमस्कारः स्वीकाथः। पएर्वषि- 

धपकषद्रयेपि शाकपुणिपकषोक्त एव विभागो ग्राह्यः । बहुसंमतत्वादिति महागेवरकारः। 
तज्राप्यन्यतवरतो नमस्कारेषु परनेषु पुवोक्त उही न काये; । तथा सति तेषु श्रताया अ- 

न्यतरतो नमस्कारा मंत्रा होमे विनियोज्या इति युक्तं मरतिभाति । यतत शाकपूणिपत 

तदुभयतो नमस्कार्थत्रपरम् । यच्च यास्कमतं तदन्यतरतो नमस्कारर्मत्रपरमिति न 

पिसेधः। मदहाभवकारोप्येवम् ! अय च षठध्तरकातमंत्रविभागात्मकभकारो वाजसन. 

यिनामेव नल्न्येषां वानसनेयरदरतसतैतिरीयश्रेपंचयजंविरुचश्च चतस्रोऽधिका विधं - 

ते । तेनैकोनसशचलयुत्तरशतमेजविभागात्मकपरकारसौ तिरी याणामेवेति विवेकः ॥ 

॥ अथ पचर्विंशस्युत्तरचतुः्छतधामंत्रविभागात्मकान्यःप्रकारः ॥ 

तत्र शतपथश्रतिः। षष्टिश्च हवै त्रीणीचशचतान्येतच्छतरद्रियपय त्रिशदथ पंचत्रि- 

शदिति। अय प्रकारः शतषद्रियहोम इति घत्रहपाख्यायां कोपाध्यायैरदेवयाजिकेशो- 

पपादितः। इहाप्युपपादयिभ्यते। अन्येपि विमागमरकारा बृहत्पराश्चरसटितायां सुत्रत- 

मोक्तायायुक्ताः। पंच प्चाथ षटूषड्वा अष्टावथापि व्। दश दशेकाद्श्र वा जुहुयारसा- 

धको हि बा। अरैकादशिन्पादिमिरहूमे प्रथमे सूपे यो परत्रविभागपक्षोगीडहृतः स एव~ 
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पैचरविभागपक्ष उत्तरेष्वपि सूपेषु प॑वपवेरयादि बीप्या नियम्यते । पंत्रविभागपकां 
राणामनेकस्वासतिरूपमनियमापत्तेः॥ तथा मत्रुक्तावध्यामर् ॥ पचाहुतिः षडष्टद श- 
पेकादज्ञ वा जुहुयादिति । परश्ुरामकारिकायापपि। अुख्या आहुतयस्तिस्रो रूपस्य 
विधिना्ना॥ पच षड् वा तथाष्टौ वा दश्यैकादशायवा॥ अथवेकाहुतिरदैया रूपस्य- 
विधिनाघ्रुना ॥ प्रतं हविषापूये रद्राध्यायमतीत्य वा ॥ एवमेवास्य रूपस्य सप. 
पक्षा दक्चांशके ॥ तेषामेकेन पक्षेण होतव्ये पन इच्छया ॥ बोद्धायनमते तिसः 
्ुत्यभिपरायदशनादिति । इति रद्रालुवाकेषु मंजवरिभागः ॥ 

॥चमकानुवाकेषुकेवेषु नमकचमकयोविंरिष्टभरयोगेच मन्रविभागः॥ 
तत्र वसोर्धारां ज्षेस्योदुंबर्या वैचग्रदीते संततं यजमानोऽरण्येऽनच्येऽधिपप्न 

वाजथम इत्यष्टालुवाकेनेत्यष्टासुवाकासकचमकमंजपयुद्रायस्येकमेत्रखं कात्यायनेन 
वसोर्धाराहमेऽभिदितं तेनेव न्यायेन यद्। एकवारं रोद्राध्यायालया यत्राञ्येन प्रति- 
पत्रं होमः क्रियते । तद्रा तत्राषट्मिश्मक्रादुवाकेः संततां षारां जुहुयात् । यदा तु 
रो द्राध्यायेन तिङादिभिहंमस्तदा पिादिभिशरबद्रव्येः संततधाराया अनिष्पत्तेर 
यज्ञसंयुक्ते कमणि जपादौ त॒ एकादशधावपिभक्तेरवाजश्चप इत्यादिभिर्ातुवाकेरेकादशर- 
मत्रा इत्येवमेकादशषपत्रेजहुयात् । अपे वसोरपायपपि षता वसोर्धारायाममिरमि- 
ताथेपराहनिरेतुखाद्। यत्रापि रीद्रध्यायस्यैकादशचा्या परतिपत होमस्तत्रापि नपस्ते- 
रद्रमन्यव इध्येकादश्षानामनुवाकानां जपान्ते जपान्ते अग्राषिष्णुसनोषतेप्येकादशानु- 
वाकानामेकमेकं जपेदिति बौद्धायनोक्तेरेका्टतया रोद्रध्यायपतरः प्रतिपत्रं होमान्ते ए- 
केन पथपचप्रकविभागेन हुखा पुनरपि रोद्राध्यायमेतरहुस्वा द्वितीयेन चमक विभागेन 
जुहुयादिति॥ एवं रोदराध्यायस्येकादशादरस्या होमे परतयादप्येकैकेन चपमकविभागेन इतां 
स्ये वसोर्धारां जुहुयाद्॥अयं च होमपकारो द्रवाद्ब्र्यसाधारणः।। सवैर वसोधराला- 
घ्येन॥ एवमेवरद्रैकादचिन्यां पहारद्रेऽतिशद्रे च दष्व्यम्।। इतिचमकनमकयो षिभागः॥ 

अथ पेत्रविभागप्रकाराणापनेकेषां दथितलात्रिधा विभागो सवै नानुदध्ने पभथमं 
स्वाहाकरोतीर्यादि श्ृतिःपमाणस्वेन पूवं पदरिता॥ धा विभागश्च पहाणैवक्ृता र 
धोक्त; । तथ्रथा । अचर चाविच्छिन्नानापयुवाकानां त्रेधा प्रकरणपक्ते आद्ाश्सा- 
रोऽनुवाका आश्श्स्ततथत्वारोयुवाका द्वितीयो शः । एवपष्टानुधाकागताः । अषश्चि- 
एाक्ञयोऽ्नुवाकास्वृती योश्ञः। एवं चातुवाकपध्ये विच्छेद्पंतरेण त्रेविध्यं घटते॥ यथा- 
गवां शते दक्षिणा इत्यत्र षोडश्चत्विजां दक्षिणाविभागः। तद्चथा। आदानां चतुर्णाम - 

` लिजा्मदिन इति संजा | तदनन्तरं चतुर्णा वृत्रीयिन इति सेक्षा ततोऽशिष्टानां 
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चतुणा पादिन इति सेक्षा । एषां शतं गाषो विभज्य दातव्याः । तेत्राये नियमः । 
अधिनामधदातव्यम्। चतीयिनां पादिनां चतुर्योशच इति। अद्धिनां च दरौ सषठदायो॥ 
तत्र प्रथमाद्धिनां गोक्षताद्ध पैचाक्षद्राषो भवति । एवं क्रियमाणे द्वितीयाद्धितां पचा- 
शदद्ध पंचविंशतिः । ठतीयिनां पंचाशतस्वतीयांशे क्रियमाणे पोडश्च भैति गो. 
दयमवसिष्यते । वच त्रिषु स्थरेषु विभज्य स्थापितुमश्षक्यम् । द्रव्यद्रारा विभागो 
निषिद्धः । तस्मात् प्रथमादधिनामष्टाचतारिच्त्। द्वितीयाद्धिनां चतुर्विशतिः वृतीयि 
नां षोडक्षपादिनां द्वादशेति गवां स्वरूषाविच्छेदाय शते गावो विभक्ता अनेन न्या- 
येन प्रद्ृतेऽपि एकादशानापनुवाकानां स्वरूपाविच्छेदाय चरमासुवाकञयस्येक- 
पत्रं स्वीकायपित्येकः पक्ष । 

 ॥ अयापरः पक्षः ॥ 

तज च नपस्ते शद्रपन्यव ह्यत आरभ्य पभापतिभ्यश्च बो नव इतत एको 
भागः । नपोऽ्ेभ्य शत्यारभ्यावार्याय चैत्येतो द्वितीयः । नमः प्रतरणाय चेहया- 
रभ्यासपापतस्तृतीय इति । एव त्रेधा विभागे पक्षद्रययुक्तम् । तत्र वाजसनेयिनां न 
तावदाद्यः पक्षः । तेषामेकादक्नानुवाकामषिनोक्तविधविभागासंभवात् । न चमः 
हागवछृदुक्तादुवाकतरयस्यैकरमंत्रसस्वीकारेण वाजसनेयिनापपि महाणेवकारोक्तो 
विभागः संभवतीति बराच्यप्। शरुतिमूरके हि विभागे सति न्यायपूटकविभागकसप- 
 नानवकाशात् ॥ नापि द्वितीयः) सादशोपि भागे स्वज्ञाखायां मूलश्चत्यसुपरछमात् । 

 तप्पाद्रनसनेपिभिरित्थं विभागः कायैः । नपस्ते श्रमन्यव इत्याद्या अभेकेभ्यथवो 
नम इत्यताख्चयोनुवाका पको भागः। नमस्तक्षभ्य इत्यारभ्य सुधन्वने चेत्यतो द्राघ- 

युवाको द्वितीयः । नमः सरत्ययेत्यारम्प अध्यायसमाक्ति यावचचलारोदुवाकास्त्- 
तीयः । त्रेधा विभागविधानसापर्थ्यान्नाज् प्रत्यवरोह्त्राणां पृथङ्पत्रसम्र् । अ- 

स्मिथ विभागे सैनानुदध्ने प्रथमं स्वाहा करोतीस्यादिश्चतिजातःेव पूर्गोक्तं मखम। 

रवीदतभेध्यमेव विभागः ॥ कारिकाढृतापरशुरामेणापि । यत आह । स्वाहाकार- 
त्रयस्योक्तेजानुदध्नादिषु त्रिभिति। एतैन घाजसनेयिनामपि पहाणिवह्कता दा 
उक्तम् | ब्रेयाप्िभागं वर्दूनो निरस्ताः । एप च नपकानामेकाषटत्या जपति यदि 
होप करत चिरीषैति होमपाजमेव बा तद्ाऽस्पिनय्े त्रयो पत्रा इति तिक्त आहुतयो म- 
वति । एव चपक्ानुवाकानामेव जपति होमचिकीर्षायां होपप्रैच्छायां वा एका- 

दशधा विमक्तैरषटमिश्वम एाचुव्िरेकाद्शपेत्रा 'इव्येकादशषाहुतयः । वसोरध्ाग तु 
रवो ्तरीत्येष । इति तरेषा विभागः ॥ त 
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॥ अथ षोटदा विभागव्मकोऽन्यः प्रकारः) 

तत्र पूर्वाक्तविभागप्रकारेणेव प्रथप्दटितीयो ग्राह्यौ । तृतीयो विभागस्तु नप; 
सत्यायेत्यारभ्य य एतार्वेत इत्यगतः । नोस्तु ददरभ्यो ये दिवीति तिश्लः कटि 
काक्षयो मत्रा इयेवं षोढा । काण्वानां तु नमोस्तु सुदरेभ्यो ये दिषीप्यस्यमेषेकस्यां 
कंडिकायां तिसः कंडिकाः सतीति तास्तिस्रक्वयो मत्रा इति बोध्यम् । अस्मिन्ि- 

भागे षडाहुतयो भवेति जपागहोमे स्वतत्रहीमे षां | 
अथ षोडशधाविभागासकोऽपरः प्रकारः तत नपस्ते सद्र मन्यव इत्यारभ्यामे- 

केभ्यश्चवो नप इत्यतः परथमो विभागः । नपस्तक्षभ्य इच्युपक्रम्प सुषन्वनेचे्व्येतो 
तीयः । नपःस्त्यापेत्यारभ्य सहश्चाणि सदृस्चश्च इत्यगेतस्तरतीय इति जयो पजा; । 
असंख्याता सहस्राणीत्याच्याः य एतावतः शरेत्यतदश्ञ बं दशैता, एते च पूर्वः सह 
जरयोदश् । ब्रीण्येतानि यजूषि जयो पत्रा! एव प्रोक्तः सह षोडश । असिपिन्विभागे 
जपागद्येमे वा षोडश्चाहूतयो मंति ॥ 

अथान्यश्चतुथलवारिशददिभागासकः प्रकारः । तञ प्रथमानुवाके षोदशप्रजाः । 
ततः सप्नानुवाकाः सघ मैवा नमो बः किरिकेभ्य इत्यारभ्य आनिदतेभ्य इत्यन्त ष- 
क इत्येये चतुर्विंशतिमत्राः । द्रापे इत्याधा; सप्त । असंख्याता इस्यावतो  दशा- 
वताना दशञेसयेवे सप्दशमना । नमोस्तु रुरेभ्य इत्यादीनि प्रीणि यजूषि अयो भेजा 
श्टयेव विशति; पूरेः सह चतुस्रारिशन्पत्राः । अत्र जपांगद्येमे स्वरतजहोमे षा 
चतुश्रलवारिशदाहुतयी भवंति ॥ 

॥ अथाष्टाचखारिशदिभागासकोऽपरः प्रकारः॥ तत्र नमोवः किरिकेभ्य इत्या. 
द्याः पच व्यादतयः पचर्मजा! । घरथपानुवाके पोडश्चच षोड शचमेत्रा हैत्यादिना निस. 
क्तेः तरिचसारिश्नयैत्रे । सदाष्ाचस्वारिशिन्मत्राः। अच जपागहनेमे स्वतबहोमे बाष्टाच 
त्वारिशषदाहुतयो भव॑ति ॥ 

अथ षष्ट्यु्तरशतघाविभागासकोन्यः प्रकारः ॥ ततोभयतो नपस्कासः प॑च- 
चत्वारिरान्मजाः । अन्यतरतो नमस्कार नवसप्ततिपरजाः । एकीकृताशतुर्विश्त्यपि 
वौ शतं पत्ना मवति । षोटज्ञ् प्रथपानुषके षोडशम॑त्राः | द्रापे इत्यायाः सपन 
असंख्याता इत्यादयो दन्ना नमोस्तु रुद्रेभ्यो इत्यादीनि ब्रीणि यजूषि चयो वत्राः 
एकत्र पिताः षटुगिशनत्राः। यजुषां च चतुर्मिशत्यक्गं शतम्। एषु सर्वेपकीतेषु 
ए्त्तरं रतं मंत्रा भति) अतोरऽसपन्पक्षे जपागदयमे स्वतेत्रह्ेमे वा षष्ट्यत्तरं श~ 

तपाहुतयो मवति ॥ 



( १९५ ) 
अथ पंचविश्चदयुत्तस्चतुःश्चतधाविभागास्मकोऽपरः प्रकारः ॥ सच इतरद्रियम- 

सपितिघरुत्रव्याख्यावसरे विस्तरतो वक्ष्यते । अतथास्पिन्पक्षे जपांगभूते स्वर्तव्रहोमे 
वा पंचविशत्यधिरकं चतु! श्तमाहतयो भवैति। इत्येक वा रोद्राध्यायाटत्तो पंतरविभाग 
भेदेनाष्टो पक्षा दर्शिताः येतु बृदत्यराशषरस्पृस्यादाबन्येपि पेचधा अष्टधा दशधा 
एकादशधा विभागपन्षा उक्तास्ते तु पाचीनने व्याख्याता इति गुरुपुख देवावगतव्याः 

अथ सदररुद्रकादशिन्यादिषु पएवोक्तसेखूयानापारत्तिमेदात्सं स्याभेदः प्रद्श्येते । तत्र 
रोद्राध्यायस्येकस्यापात्तौ दक्चागहोमपाधचिरेव नास्तीति । एकादशधा आश्स्यात्मके 
सद्रारूये विधते। तत्र दशांशहोमे कतेव्ये त्रेधाविभागपक्षाश्रयणेन तिस आहुतयः ततथम् 
कानुवाकेवेस्ोपारा च संपूण होमपप्षे प्रतिरूपकं तिस तिस्र आहुतय इति जयक्धिशत्। 
रूपकाति रूपकाति एकैकेन चमकविभागेनेकेका आहुतिरे कादशषपूर्वाभिः सह चत॒थला- 
रिशत्। अन्ते वसोधारा च। षोढा विपागपन्षे दश्चांश्योमे पडाहुतयः। ततो वसोर्धारा च! 
समग्रहमे प्रतिरूपकं षड्षडिति षडुत्तराषष्टिः। चपमकाहुतय एकादरोति सप्तसप्नतिराहु- 
तयः। अते वसोर्धारा च। षोडश्षधाविभागाश्रयणे दशंश्दयोमे षोडश्ाहुतयो वसोद्धारा च। 
पृणेदोमपकषे तु प्रतिरूपकं षोडश्षपोडशेति षट्सपत्यु तरं शतमाहुतयःपुतैवचमक विभा 

गाहुतयथेकादशेति पूर्वाभिः सह सप्ताशीस्युत्तरं रतम् वसोर्धारा च॥ अथ चतुशला- 
रिन्जविभरागपक्षे दशांशदोमे चतुधलारिशदाहुतयो व्तोद्धारा च ॥ समग्रहोपपकष 
प्रतिरूपकं चतुश्चस्वारिशदिति चतुरशीतयकं चतुःशतपाहूतयः । चपकाहुतयश्चेकाद 
शेति पूर्वाभिः सह पचनवत्यधिका चतुःशतादित्याहुतीनाम् । अथाष्टाचस्यारि्न्यैव्ः 
विभागपक्षांगीकारे दृसांशहोमे अष्टाचत्वारिशदेवाहुदयः। ततो वसोद्धारया च  स- 
प्रहयेपपकषे परतिरूपकपष्टाचत्वारिश्दिस्यष्टविशतयुत्तरं पचकशषतमाहुतयः । पुमेवच्प- 
कविभागाहुतय एकाद शेति पूर्वाभिः सदेकोनचसारिशद धिका पनक्ञती भवत्याहुतरी नां 
ततो वसोद्ारा च | अथषष्ठयुत्तरशतधामेत्रविभागवक्षा्रयणे तु दशांशहमे षष्ठय 
तररातमेवाहुतयो भव्रन्ति | वसोद्धारा च | सपग्रहोमपक्ने तु पभतिरूाकं षष्ठधत्तर 
शतं षष्ठय तरं शतप्रितयेकं पष स्शतानि पषष्ठयुत्तराप्याहुतयो भवंति । पूषेव 
मकविभागाहुतयथैकादशोव्येकं सहस सप्तशतानि एकपप्रतिथ । ततो वसोर्धारा | 
अथ पै चविशत्यधिक्चतुःशतधापेत्रविभागपक्षाश्रयणेतु दशशहमे पंचपिश्चतयधिकं 
चतुः शतमेबाहुतयो मप्रेति । वसोद्ार(.च। समग्रधेमधक्षे तु पतिरूश्कं पैचविश्त्य- 
धिकं चतुःशतं । पंचविक्षत्यधिक्रं चतुःशतपिति चसारिसदख।णि षट्शतानि पचप्त- 
तेशाहतयो भवति । पूवेवचचपकविभागाहुतय एकादेशेति पृशाभिः सह चत्वारि स- 
हस्ाणि षटृश्षतानि षड़त्तराऽशरीतिथ। ततो बसोद्भारा इति रे आहुतिषख्याक्रमः॥ 



( १९६ ) | 
॥ अथ रदरैकादशिन्यामाहृतितंस्या ॥ 

अत्रकविशयुत्तरं शते स्पका भवंति। अतः शतांशहोभोपयत्राबरिटते । अवकाश्च 
संभवात् । यदा च शर्ताशदमस्तदा शतरूप्रकाणामेकरूपकारस्या होपः। तत्रापि त्रेधा- 
पोटेत्यादिपरि विमागमेदेनानेके पक्षा; संभवेयुः तज शतां शदयेपपनष त्रधावि मागे शत. 
रूपकाणामेकरूपकादस्या तिस भाहुतयः । रूपकाणामेकविशतिरबरिष्यते। तष्य न- 
मस्ते रदरमन्यव इत्यनया प्रथमया रुचा एकाहुति। नमोरतु शुदरेभ्यो ये दिवीत्यतैन 
यजुषा चेकाहुतिः । चमकाुवारकविभक्तरेकाद शेति षोदशाहुतयः। अते दसोद्धारा- 
च। शताशहोमपकषे एव षोढा विपागाश्रयणे शतरूपकाणागेक्रूपकाटरस्या षडाहुतयः। 
अवरिष्टेकरविशतिरूपकाणां कतेन नमसते सुदरमन्यत्र ईत्पादिभिस्ति्टमि ऋग्भिः पर 
तये कमेकेकाहुतिरिति तिच ः। नमोस्तु दरेभ्यो येदिवीतयादिभिखिभिथैलभिस्तिख - 
हुतय इति पूरषाभिः सह द्वादश्चचपकानुवाकैरेका दशेतिपिङिला जयोर्िशतिः। अते- 
वसोद्धारा च । शतांशहोपपक्न एव षोडशधाविभागांगीकारे रूपकशतस्यैक रूपका- 
स्या षोडश।हुतयः । अवरिष्टाया रूपकाणामेकविशतेः कृते भयमयचैकाहुतिः। 
पूर्वाक्तरी्यांयेन यज्चषा चकाहुतिः। पूनः भथमाभिस्तिखभिक्रौममिः भयेक्मेकैक- 
ति तिष्ठ अव्यक्षिभियखमिः भतयेकमेककेति तिष्ठ इति मिलिला चतुर्विशतिः। च- 
मकालुवाेरेकादशेति पूर्वाभिः सद पेचत्रिशत्। ततो वोद्धार । शतांशहोमपक्च एव- 
चतुशचसारिरादूपविभागाश्रयणे श्रतरूपकाणामेकरूपकाटटलयाचतुश्तवारिशदाहुतयः। 
रेषा विमागपा्चिस्य पुनरेकरूपकष्स्या तिप्त आहुत्यः | -अवशिष्टरूपकाणां कृते 
प्रथमयचैकाहुतिः। अंस्येन यजुषा चेकेत्येकोनप॑चाशत्। चमकालुवाकैरेकादशेति पूर्वा 
भिः सह षष्ठिराहुतयः। अते वसोद्धारा च ॥ शतां शहोपपक्ष एवाष्टाचतारिशदूपमन- 
विभागाश्चयणे ्रतरूपकाणामेकरूपकाषस्या अष्टाचसखारिशदाहुतयः त्रिधा विमागपा- 
भरस्य पुनरेकरूपकाषटस्या तिस्र आहुतयः। अवशिष्टरूपकाङ्किते प्रथमयदचैकाहतिः । 
अत्येन यजुषा चेकाहुतिरित्येषे धरिप॑चाशत् । चमक्ाजुवाकेरेकादशेति मिरिघा चतुः 
पष्टिः अन्ते दसोद्धारा च । शतांशदोपपक्ष एव पष्ठयत्तरशतधापेत्रविभागपक्षाश्रय- 
णे शतरूपकाणामेकरूपकाषटया षष्ठय॒त्तरं॑शतमाहुतयः । त्रेधाविभागमाधित्य पुन- 
रेकरूपका्रस्या तिस्र आहुतयः । अवरिष्टरूपकाणां छते प्रथमाभिस्तिमिक्रम्मिः 
पतयेकमेकेदेति तिस्तः। अन्त्यैखिमियेजुमिः भत्येकमेक्ेति तिक्ठः । एवं पूर्वोक्ताभिः 
सदैकोनसम्युत्तरं शतमाहतयः । चपक्ानुवक्रिरेकादशेति मिङिसिशोनाशीचयुत्तरं 
शतप । असो वसोद्धारा च । शतांशहोमपन्ष एव एचविशत्यधिकचतुः शतथामंत्रवि- 
भागपज्ना्रबणे तु शरतरूपकाणामेकरूपकास्या पेचवि्युत्तरं चतु; शरतमाहुतयः । 



( १९७ ) 
त्रेधाविभागमाभिःय पुनरेकरूपकाष्ट्या रिख आहुतयः। अव्रशिषटरूपकराणां कृते भर- 
थमाभिसितष्ठमिकमिमिःप्त्येकमेकेकेति तिसः अन्स्यैद्धिमियजुमिः भवयेकरमेकेकेति 

तिसः। अन्तसैखिभिमजुभिः परस्येकमेफकेति पिस्चः। एवे पूर्थोक्ताभिः सह चतुखिश - 

दुत्तरं चतुःशतपाहुतयः। चभकानुवकेरेकादशेति मिलित्वा प॑चचत्वारिशदुत्तरं चतुः 

तमाहुतयः अन्ते वसोर्धाराच। अथ सद्रैकादशिन्यामेव दश्षांशदोमपकषे ्रेधाविभा- 

गामीकारे एकविशप्युत्तरशतरूपकाणां द्रादश्चरूपको दशमो भागः । द्वादशेष्वपि प्र 
येकं तिस्रतिख इति षटूत्रिशदाहुतयः। एकरूपकोऽरिष्यते । तरते प्रथमयरचैका ॥ 
अंस्ययजुषा वेकेति मिरित्वा््रिश्त् चमकालुवाकेरेकादशेति पूर्वाभिः सदैको न- 
पचाशत् । अन्ते बसोराराच ) दशंशहोम पर्ष एव षोढा मंजरविभागांगीकरे ` द्- 

श्ांशो द्रादशरूपकाः । तेषु प्रस्याष्टतति षटूषडितिं द्रास॑प्रतिराहुतयः ॥ अवशिष्- 

करूपकस्य कृते प्रथमयचैकांत्ययज॒षा चेकेति चतुःसप्तति; | चमकालुवाकैरेका- 
दशेति प॑चाश्चीतिः । ततो वसोद्धारा । दशांशहोम पक्ष एव षोडशधा विभागे 
द्दशरूपका दशमां; । तेषां भत्याषहत्तिषोडरेति द्वयधिकनव्युत्तरं शतमा - 

हुतयः ॥ अवरिष्टरूपके कस्य छते परथमयचैका । अन्त्ययजुषाऽरा चमकानु- 
वक्रेकादरेति मिलिता पदोत्तरं शतद्रयमाहुतयः अते वसोर्धारा दशांश्चहोपपन्न एव 

चतुशत्वारिशन्पेनमिभागे दशमां दवादज्चरूपकाः । तेषां प्स्या्टतिचतेलारिश : 

चतुशचत्वारिशदि त्यष्टानिक्ष्ुत्तराः प॑चश्चतपाहुतयः। अवरिष्ट करूपकप्य कृते पथपय- 

शका । अंतमेन यजुषा चापरा चमफानुबाकैरेकाद येति पिलित्ा एकचल्व(रिशट- 
तराः पैवशतपराहुतयः । अते बसोद्धाराच । दशंशहोपक्ष पए्टाचलारिशन्यत् 
विभागे दशांशो द्ादृशरूपकाः। तैषां परतयाृसयष्टाचत्व रिशदष्टाचतवारिशदष्टाचत्वारि 

शदिति षटस्सयुत्तरं प॑चशचतमाहुतयः । अवशिष्टे रुपक्ते । भयमयरचैकत्येन य- 

जुषा चापरा । चमकालुवाकैरेकादशेति पिला एकोननव्ुत्तरं पचशरतपाहु तयः 

अन्ते वसोद्धारच । देश शचहोमपक्ष एव षष्युत्तरशतधामेत्रभिभागे दशपांशस्य द्वादक्ञ - 

रूपकाणां भतया्तति षषटयत्तरं शतं षष्टयुत्तरशतपित्येकं सदस नवशतानि .विश्यु- 
तराणि चाहतयः । अवरिष्टैकरूपकस्य कृते पथमयर्चेका । अव्येन यपा चापरा । 

चमकानुवार्वैरेकादशेति पिरिसा प॑चोत्तरं शतद्रयमाहुतयः। ओते वसोद्धारा च । द् - 

श शशोमपक्ष एव चतुशत्वारिन्पंजविभणगे दशाशो द्रादशरूपकाः। तेषां प्रत्याषत्ति- 
अतु्तारशिस्चतुश्चतारिशदित्यष्ाविश्प्युत्तराः - पेचशतमाहुतयः । अवरिष्टैकरूप- 

कस्य ठते प्रथमयचैका। अस्येन यजुषा चापरा! चमकालुवाकेरेकादशेति मित्वा एक- 
चत्वारिशदुत्तराः पैचशतमाहुतयः । अते वसोदधाराच॥ दश॑शदोपपक्न एवाष्टाचलारि' 

२५ 
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 - छन्धत्रविभगे दशषंशो द्रदक्षरूपकाः; । तेषां परत्यारत्यष्टचलारिशदष्ाचत्वाश्ि- 
. दृष्टचल्वारिशषदिति षट् सष्सयुत्त प॑चश्चतपाहुतयः । अवक्भिषटैकरूपकडते । परथपय 
_रचकात्येन यजुषा चापर । चमकानुबाकेरेकादशेति भिरिला एको नवद्ुत्तरं प॑चाश- 

तमाहुतयः | अंते वसोद्धाराच । दशांशहोम पक्ष एव पचविशव्यु्तरचतुः शतधा म॑. 
 चविभागागीशारे दश्ञासस्य द्रादश्चरूपकाणां परत्षटति पचविशतयुत्तरं चतः शत प॑ 
 चविशाल्युत्तरं चतु+शतमिति प॑चसहस्ताणि शतोत्तराणि चाहुतेयः। अविष्टेकरूपकस्य 
कृते प्रथमयर्येका अन्त्येन यजुषा चापरा । चमकायुवाकेरेकादशेति पिता सदसे- 
कमेकं नवरतानिं अरयद्वि्तचाहूतयः। अते वसोधाराच । दशशिदयोपपक्ष एव पंचति- 

 कत्युत्तशचतुः शतधा मंत्रविमागागीकारे दशारस्थ ददश्चरूकाणां प्रत्याहत्ति पच- 
 विक्षलयुत्तरं चतुःशतं पंचविकषत्युत्तरं चतुःशतपिति पच सदस्चाणि शतोत्तराणि चाः 

हुतयः। अवशिष्टस्य रूपककस्य कृते पमरथमयर्चैका अव्येन यजुषा चापरा । चमपकानु 
वकेरेादशेति पिङिला पंचक्ठदसण्येकं शतं जयोदशचाहुतयः। अते वसोराराच । 
अथ स्द्रेकादशचिन्यामेव समग्रहोपपक्षे तत्रापि प्रेधाविभाग एकर्िशत्यत्तरशतरूपरकाणां 
प्रतिरूपकं तिस्वस्तिक्च शति वरीणि क्तानि पिषष्टिधाहुतयो भर्वति । प्पग्रहमपक्ष 
एव षोढा मेत्रविभागांगीकफार एफविशप्युत्तरशतरूपकाणां पतिरूपकं षट् षडिति सप्त 
शतानि षडविशातिथाहूतयः । संपूणहोमपक्ष एव॒ चतुशलारिशन्मेनविभाग . एकविं 
शदयुत्तरशतरूपकाणां प्रतिरूपकं चतुथतारिशचतुथस्रारिशदितिष व सहस्रामि श्रीणि- 
शतानि यतुर्विच्त्पुत्तणणि चाहुतयः । सपग्रहोपपक्ष एवाषहटाचत्वाश्विन्पनविभाग 
एकविशत्युत्तरशषतरूपकाणां परतिरूपकपष्टाचत्वार्शिदाचत्वार्शिदितिं पव सदश्च 
ण्यष्टौ चाहुतयः । समग्रहोमपत्न एव पटयुत्तररशतधारपतरवि माग एकविशत्ुत्तर शन 
रूपकाणां भतिरूके षष्त्तरं शते षष्युत्तरणण्याहुतयो मवति । समग्रहोपपक्ष ए 
व् प॑चविशत्युचरं चतुः शतपिस्येकपचाशत् सहस्च'णि चस्वारि शतानि पंचविंशतिः 
हतयः । समग्रहोपपकषेषु सरवेष्वप्येकादशरूपकाथमकायुवाकानां भवंति । तत प्रति- 
रूपकमेकादश्चमिश्चपकषिमागेरेकादशकादन्नाहुतय इति चपकफाहुतय एफवित्युत्तर 
चतं मदति । अंते वसोाराच । इति र्द्रैकादरिन्यामाहुतिसख्या समाप्र। ॥ 

॥ अथ महारुद्र आहूतिसंरयाप्रकारः ॥ 
ल यैकर्थिशस्युत्तरशतस्येकादश्भिगणेन एकं दसं प्रीणि शतान्येकर्थिश्श्च रू- 

पका भवेति } तत्र शतांशस्योदशरूपकाः । रूपकाणामेकव्रिशरवरिष्यते । एवै च 
शरताज्ञहोपपत्षांमीकारे तत्रापि बेधा पंचविभागे शतांशस्य चयोदशरूपकाणां प्रतिरूप. 
करं तिखस्तिल्त इव्येकोनचस्वा रिदाहुतयः । अवरिष्टानामेकतरिशचतो रूपकाणां कृते 



( १९९ ) 
आयाभिस्तिभिकग्मिः प्रतयेकमेकेकेति तिसः । अस्येखिभिर्यजुभिः प्रस्येकमेककेति 
तिः । पूषवद्टिमकतेर्टमिशमकानुवाकैरेकादशेति पूवोक्ताभिः सह षटपवाशत् | 
अन्ते वसोद्धरि । शतांशहयोपपक्च एव षोढा््रविभागे प्रयोदशरूपङाणां प्ररिरूपकं 
पट्षटिलयष्टसप्ततिराहुतयः । यवशिष्ठैकत्रिशषरपकाणां कृते आव्राभिसितिटमभिन्भिः 
प्रत्येकमेरैकेति तिः असयेश्िमि्यजभिः पत्येकमेकेकेति तिष्ठ एवं मिला चतुर- 
शीतिः । पूरववचचमकानुवाकेरेकादशेति पूर्ोक्ताभिः सह पंचनवतिः । ततो बसो- 
द्वारा । शतांशष्ोमपक्ष एव षोडशया्जविभागे अ्रयोदश्चरूपकाणां प्रतिरूपकं बषोढ- 
शषोडदोति द्रेशते अष्टो चाहुतयः। अदरिष्टैकत्रिशदरूषकाणां छते प्रथमकरिमिस्ति्षः। 
अन्त्ययजुभिसितश्च इति षट् पूवचचमकानुवाकेरेकादरोति मिता दशते पंचषिकति- 
श्च 1 अन्तेवसोद्धाराच। शतांशहोमपक्ष एव चतुश्वत्वारिशन्पत्रविमगि त्रयोदशरूपका- 
णां प्रतिरूपकं चहुषलारिशश्वतथत्वारिकषदिति द्विसपठस्यधिक पचशतमाहुतयः। अ्र- 
शिैकव्िशदूपकाणां कृते प्रथमाभिसित्टमिक्रगिमिसितसलः । अतपेसिभियजुभिसििसं 
इति षट्। चमकादुवाकैरेकाद शेति पित्वा एकोननवस्यपिकं प॑चश्चतमाहूतयः) शता 

दहोमपक्ष एवाष्टाचस्वारिंशन्येत्रविभागे त्रयोदशरूपकाणां पतिरूपकमष्टचसारिषद्- 
एाचस्वारिशदिषि षट्शतानि चतुरिशतिशाहुतयः । अवरिष्टेकव्िशरुपकाणां कृते 
पथपाभिसिति्चः । अन्तयैैजुभिस्तिखः । चमकानुवकरेकादशेति पवोक्ताभिः सहै- 
कचत्वारिशदुत्तराषटशत्याहुती नाम्। ततो वसोद्धारा च। इर्ताशहोम पक्ष एव षष्टयु- 
सरशतधा्॑त्रविभागे ्रयोदशरूपकाणां भतिरूपकं ष्चुत्तरशतं षधयुत्तरं तमित्य 
शीत्यधिकं सहसदयमाहुदीनाम् । अर्वशिष्टेकप्रिशदरपकाणां कृते आचाभिः पूषैवत्ति- 
सः । अस्यैस्िभिस्तिखः । चप्रकालुवाकैरेकादशेति पििखा सप्तनवत्यधिकं सदस्त- 
द्रयमाहतीनाम्। शतांश्दोमपक्षे एव पचविशतयुत्तरचतुः शतधामेतरविभागे त्रयोद्शरू- 
पकाणां प्रतिरूपकं पचविशष्युत्तरं चतुःशतं प॑र विशप्युत्तरं चतुः शतमिति पच्दछा- 
गि प॑ंचशतानि प॑ंचमिश्चतिथाहुतयः । अवचिष्ठकतनिशदरूपकाणां कृते आदाभिच्छमिमि- 
स्तिश्चः। अन््यैमैजुभिः ति इति षट्। चमकायुवाकेरेकादशेति पिटिखा पचसश्छा- 
गि प॑चशतानि प्िवखारिशिदधिकान्याहुतयः। अथ महास्द्र एव दरशाशहोमपक्षे एकं 
सहस त्रीणि शतान्येकतरिश्द्रूपकाणामे रशत त्रयस्िरादरूपको द् शमां भवति) एक 
एव् रूपकोऽवरिप्यते। ततर च त्रेधापेत्रविभागे ्रयखिशदधिकेकशतरूपकाणां प्रतिरूपकं 
तिच स्ति इत्येकोनचतुःशतमाहुतयः । अत्र चपकानां दशांरो द्रादशरूपका भवति । 

तत्र पररिरूपकमेकादशषधा विभक्तरष्टाचुवररेषाद रीकादरोति मिङ्ित्वा तरद धिक्मे- 

करतमाहतयः । एताश्च पूर्वाभिः सह पैचज्चतान्येइत्रिरचचाहुतयः । ततो वसोद्धारा । 



(२०० †) 
दशांश्ोपपक्ष एव पोटाप॑तरविभागे जयस्षिकषदुततरश्चतरूपकाणां प्रतिरूपकं षडषडिति 
सपठशतान्यषटानवर्याहुतयः । पूवेवचचमकस्य दादश्षरूपकाणां भरतिरूपकमेकादशेका- 
दशेति दातिशदधिकमेककतम् । पूर्वाभिः सह नघ्रश्षतानि तिकचाहुतयः। ततो बसो- 
द्वारा । दनांशञदयेपपक्न एव षोदशधामत्रविभागे त्रयल्चिचदुत्तर्तरूपक्षाणां परतिर- 
पकं षोडशषषोडरेति द्रेपहसे एफशचतमषटाधिशतिशराहुतयः । पूवेव्चमकःस्य द्वादशरूप- 
काणां प्रतिरूपकमेकादरेकादशेति द्ात्रिक्दधिकमेकश्चतम् । पूर्वाभिः सरता देसे 
देते षष्ठि्ाहुतयः। अते वसोद्धाराच। दशांश्षहोमपश्ष एव चतुशत्वारिशन्मेत्रविमागे- 
्यद्विशदुत्तरशतरूपकाणां पतिरूपकं चतुस्वारिदाथतुशत्वारिशदि ति पेचसहल्ताण्य- 
ष्टो शतानि दवापचाश्चाहूतयो भवंति। चमकर्य द्वादशरूपकाणां पतिरूपकमेकादशे- 
कादरेति द्रात्रि्षदधिकमेकश्चतम्। पूर्वाभिः सह पंचसदस्नाणि नवशतानि चतुरशीति- 
आहुतयः । उते दसोद्धाराच । दलांश्चहोपपक्ष पएवाएाचलारितम्पत्रविभागे . तय. 
तशु त्तरशतरूपकाणां भ्रतिरूपकपष्टाचतवारिशदिति षटसदस्वाणि त्रीणि च शतानि 
चतररीतिशाहुतयः। पूैवचचपकस्य द्रादङ्चरूपकाणां भरतिरूपक्मेक दरैकादशेति द्रा 
तिशदुत्तरमेकशतम्। पुवाहुतिभिः सह षटसष्टसचाणि पचक्ञतानि षोडश्च च भवंति। अते 
वसोद्धरा च। दश्ंशद्योपपक्न एव षष्टय धिकशतधामेजपिभागपक्षे जयद्धिशदुत्तरशतरू- 
पकाणां प्रतिरूपक्र षष्य्यधिक्शतमिप्येकधिश तिषदखाणि देशतैऽश्ीतिश्वाहुतयः । 

पू्ेवस्चपकस्य द्रादश्रूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशेकादशेति ` द्रात्रिशद धिक ̀ शतम् । 
पूर्वाभिः सैकषिदातिसहस्राणि चतरारि शतानि दादश्च चाहुतयः। अते वसोर च॥ 
दशांश पपक्ष एव पंचविशस्युत्तरचतुशश्चतधा्ज्विभागपक्षे जय्धिशादृत्तरशतरूप्का- 
णां पभरतिरू कं पंचविक्त्यधिकं चतुःशतभिति षट्पच्ञरहस्राणि पंचशतानि पंचवि- 
करतिश्वाहुतयः। चमकस्य द्वादश्चरूपकाणां भतिरूपकमेकादशैकादशेति दातिक्षदुत्तर- 
कतम्। पूर्वाभिः सह षट्पवाश्रपदखाणि षट्शतानि सप्तपचा्स्वाहुतयः । अते ब- 
सोद्धारा च॥। अथ पदार्द्र एव समग्रदोपपकषे तत्रापि केधारमत्रविभाग एकं ससं त्रीणिच- 
दात्।नि एकत्रिशचेति रूपकाणां भरतिरूपकं तिश्चसितिल इति त्रीणि सहस्नाणि नवशतानि 
त्रीणि नवतिश्वाहुतयो मव्रनिि | चपकस्येकभितञतयुत्तरफशतरूपकाणां प्रतिरूपमेकाद- 
रेकादशेति पििसखा एकं सदसत त्रीणि च शतान्येकतरिशच्चाहुतयः । एताश्च पूर्वाभिः 
सह पंचषहछाणि तरीणि च शतानि चतुगिद्तिश्ाहुतयः। अते वसोदायच।।॥१॥ म- 
हारुद्र एव सपग्रहोपपके षोटारप॑त्रविभाग एक सहं जीणि हतान्येकनिशच्चेति रूपकाणां 
अतिरूप पट्वडाहुतय इति सप्रसदस्लाणि नवशतानि षडशो तिश्ाहुतयो भवंति। चम- 
क्रस्येकविशतयुत्तरकश्तरू पफाणां परतिरूपकमे शादशेकादकशेत्येक सहस त्रीणि शतानि ए- 
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कत्रिशचाहुतयः। एर्वाभिः सह नवसदखागि ग्रीणि शतानि सपरदश्च चाहुतयः।अते बसो - 
द्वारा चा२।पहार् एव समग्रह्येपपन्षे षोडशधामंज विभाग एकं सदलं त्रीणि ज्तान्येकति- 
दचेतिरूपकाणां प्रतिरूपकं षोटश. पोडशेत्येकविशतिसदस्राणि द्रे च शते षण्नवति- 
आहुतयः । चमकस्यैकविदर्युत्तरकशतरूपकाणां प्रतिरुपकमेकादशेकादशेति मिलि- 
ता एकसहस त्रीणिश्चतानि एक्थिक्षचच । पूर्वाभिः सहेता द्रावित्रितिसहस्रणि ष- 
ठशचतानि सप्तविशतिश्ाहुतयः । अते वसोर्धारा च ॥ ३ ॥ पार्ट एव सप्ग्रहोम- 

पक्षे चत॒श्रत्वारिशन्म्विभाग एकं सहस त्रीणि च श्वतान्येत्रिशच रूपकाणां भरतिरू- 
पकं चतुथस रिशिचतुशरस्वारिसंदित्यष्टपचशतानि चतुःपष्टिथाहुतयः । चपकस्येक- 
िशषसयुत्तरकशररूपकराणां परतिमिङितेकसदसं तरीणि शतानि एकव्रिशचवाहुतयः । 
पूर्वाभिः सरैकोनषष्टिहसराण्य्टो शतानि पंचनवतिशाहुतयः अते बसोधांराच।॥2॥ 
प्रहास एव समग्रहोपपक्े अष्टाचलारिशन्पंचरविमाग एकं सहस त्रीणि चतान्येकतरि- 

श॒खचरूपकाणां प्रतिरूपकमष्याचसयारिशिदष्यचलारिशिदिति त्रिषष्टि्दसाण्यष्योश्ता 

न्यष्ासी ति्ाहुतयः॥ चमकस्येकपिरातिरूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद्षेकादशेव्येकं सदसे 
तरीणि शतानि एकर््िशचच्चाहृतयः। एताध पूर्वाभिः सह पचषण्टिसदखाणि द्रैशते एको- 

 नविशतिश्ाहृतयः। अते वसोर्ाराच ॥५॥ पहारद्र एव समग्रहोपपक्षे षष्टयुत्तरशत- 

धापेत्रत्रिभाग एकं सदस त्रीणि शतानि एकतरिश्षच्च रूपकाणां परतिरूपक्र षष्टचुत्तरं 

शतं षष्टयुत्तरं शतमिति द्रे रक्षे द्वादश्सदस्चाणि नवश्चतानि षष््टिथाहुतयः संपच्यन्ते। 

चपकस्यैकाविशव्युत्तरेकशतसरूपकाणां प्रपिरूपमेकादशेकादशेति भििखा एक स- 
हस त्रीणि च शतान्येकत्रिशचचचः पूर्वाभिः सहं द्रेकते चतुदेशसदस्राणि दशते एकन- 

वतिश्वाहुतयः। अते दसोर्धारा च ॥६॥ महार्द्र एव समग्रहोमपक्े प॑चविशत्यधिक- 

चतुः शतथापर्रभिभाग एकं सहस त्रीणि श्रतान्येकत्रि्चस्च सूपक्राणां भपिरूपकं प 

चर्विशस्यधिकं चतुश्शातं प॑चविकत्यधिकं चतुःकश्ञतमितिचत्वारि लक्षाणि षट् च- 

साश्िरपहसखाणि पैचरतामि पंचदश्ञ चाहतयः । चमकस्येक विश्थुत्तरेक शतरूप- 

काणां प्रतिरूपकमेकादशेकादशेति मिरिरकं सदं त्रीणि शतान्येकव्रिशच्चाहु- 
तयः। एता पूर्वाभिः सह चतवारि रक्षणि सक्चसवारिशतसदसताण्यष्टो शतानि ष- 

ट्चतारिशिख्चाहुतयः । अन्ते वसोधांरा च ॥ ७ ॥ इति ॥ 

॥ अथातिरंद्र आहृति्लंख्या ॥ 

तन चतुपशसदसाणि षट् शतानि पएकचतवारिकरच रूपका भवन्ति अत्रैकशत 
षट्वखारिशस्च रूपकाः शतांशः। एकचत्वारिशद्रूषका अवरशिप्यन्ते अतिर्टे च च- 
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पफस्यैवः सस त्रीणि च शवान्येकत्रिक्रव रूपका भवन्ति। अत्र च शतांशस्योद- 
शरूपकाः। एकर्थिश्चस्च रूपका अवद्षिष्यन्ते। एवंस्थिते शतांशशोपपक्षे त्रेधाम॑त्रविं 
भागे षट् चलारिशिदुत्तरैकरतरूपकाणां प्रतिरूपकं तिश्लस्तिस्र आहुतय इत्यषटत्रि्चद 
धिका चतुःखतमाहुतयः । अवशिष्टेकचतवारिशदूषकाणां कृते आ्यामिक्रम्मिः 

येकमेकेकेति तिः । अन्त्येयेज॒भिः प्रस्येकमेकैकेति तिस इति भिखिला चतु- 

थत्वारिशदुत्तरा्तुःश्तपाहुतयः । चपकस्य त्रयोदशरूपकाणां प्रतिरूपकमेकद्- 

ैकादशेति तरिचस्व रिशदृत्तरमेकशतमाहुतयः । अवशिष्टेकज्रिशदरपकाणां ते बाज- 
शमर इत्यनुवाकेन काहु तिरितपेव मिरिखा अष्याश्ी्युत्तराः पैचक्षतपाहुतयः। अते व- 

सोर्धाय च ॥१॥ अतिरुद्रे शतांशहोपपक्ष एव षोढापेत्रविभागे षट् चत्वारिशदधिक- 
कशतरूपकाणां प्रतिरूपकं षडटित्यष्टो शतनि षटसप्ततिश्वाहुतयः अवशिष्टेकच- 
त्वारिशषरूपकाणां कृते एवेवदाच्ाभिस्तिखः। अन्त्येयजुभिस्तिछ् इति षडाहुतयः चम- 
कस्य ्रयोदशरूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद शेकादशेति त्रिचस्रारिशदधिकमेकशतम्। अ- 
वशिष्टेकशरिशद्रूपकाणां कृते वाजशम इत्यनुकेनेकाहुतिः । पृत्ाभिः सदेकं सदस 
षडविश्चतिथधाहुतयः। अते वसोधारा च ॥२॥ अतिर्रे शताशहोपपक्ष एव षोडकश्चधा- 
प्रविभागे षटृचत्वारिश्दुत्तरेकरतरूपकाणां प्रतिरूपकं षोडश्च पोडरोति दवेसदसे 
त्रीणि हतानि षड््रिशच्चाहुतयः अवश्षिष्टेकचतवारिशदूपकाणां हते पूवं 
वदाद्याभिस्तिखः । अन्त्येयजुभिस्तिञ्चः इति षट् । चमकस्य त्रयोदश्चरूपकाणां 
पतिरूपकमेकाद्रीकाद शेति त्रिचत्वारि पिकमेकशतपाहृतयः । अवशिष्टैकशरिशदू- 
पकाणां कृते वाजशथप इत्यनुवाकेनकाहुतिरिति पिरिखा दे सहक्े चस्रारि च शतानि 
षडशी हिशाहुतयः । अते वसोर्धाराच ॥२॥ अरिष्टे शतांशहोपपक्ष एव चतुश्वला- 
रिशम्पत्रविभागे षट् चतवारिलदधिकेकश्चतरूपकाणां प्रतिरूपकं चतुथतरारिश्चस्वतु- 
थल्वारिशदिति षट् सदस्राणि चछवारि शतानि चतुविशतिशाहुतयः। चमङस्य त्रयो- 
दकषरूपकाणां भतिरूपकमेकादशेकादशेति त्रिचलारिशिदधिकमे$शतम् । अवि. 
ेकव्रिशदूपकाणां कते वाजश्वम इस्यनुवाकेनेकाहुतिरिति पिरि षटसदस्राणि १च- 
दातानि चतुःसप्ततिश्चाहृतयः अते बसोधारा च ॥ ४ ॥ अतिषट्रे शतांशदोपप- 
क्ष एवाष्टाचसारिश्चनमं्रपिभागे षट्चस्वारिश्चदपिकेकशतख्पकाणां प्रतिरूपकपष्टा- 
चस्वारिशदष्टचल्वारिशिदिति सप्र सहस्राणि अष्टो चाहुतयः ॥ अवरिषैकचलारिं 
शदूपकाणां कते पूनैवस्थपाभितििशभितिस्रः अव्यस्सिभियेजमिस्तिस्च इति ष- 
ट् । चपकस्य त्रयोदशरूपङाणां प्रतिरूपक्मेकादश्चेकादशे्ये $ शातं त्रिचसरारिशचाहु 
तय अव्धिष्टैकत्रिश्रूकाणां कृते वाजम इयनुवाकेनेकाहुतिरिति मिला एक 
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विशतिसदस्ाण्यष्टोरतानि षट्पचाक्षच्चाहुतथः ॥ अते वपोर्थाराच ॥ ५॥ 
अतिरुद्रे शरतांशहोमपक्ष एव प॑चवि्ञतयधिक्च तुश रधापत्रिभामे पट्चतारि- 
दादथिकेकशतरूप्काणां भरतिरूपकं पचविशत्यधिकं चतुःशतं पचषिशत्यधिक चतुःश- 
तमिति पंचचल्वारिशस्वदसाणि द्ेशते नवत्ति।हुत 1\॥ अवरिष्रैकचदाखििदूषकाणां 
कृते भथमामिस्तिष्ठमिस्तिषः। अन्त्येखिभियजुभिस्तिल इति षट्। चपस्य त्रयोदश- 
रूपकाणां परतिरूपकमेकादशे कादशेप्येकं सतैप्निचसवारिशिच्चाहुतयः। अवरिष्टैकपरि- 
शरू पकाणां कने बाजशा इत्यनु वाकेनेकाहुतिरिति पिता पंचचलारिशत्सदलाणि च- 
त्वारि शतानि चछारिशस्वाहुतयः। अन्ते षसोद्धाराच ॥६॥ अथानिद्द्र एव दशा 
शहोपपकषे चतुदेशसदस्ताणि षट्शतान्येकचसारिशच्व रूपकाणां एकं सहल चलारिश- 
तानि चतुःषष्टिथ रूपका द शमांशो भवति। एक एव रूपकोऽवरशिष्यते, तया। चमक- 
स्येकसदस्नं त्रीणि रतान्येकतिश्चस्च रूपकाणामेकं शतं त्रयस्सिश्चच्च रूपका दृश्पांशो 
भवति। एक एव रूपकोऽवश्षिष्यते। अत्र चप्कस्य त्रेधापेत्रविमा पएकपहत्ते चारि 
तानि चतुः षष्टिश रूगकाणां भरतिरू कं तिष्नस्तिलर आहुतय इति मिला चलारि- 
सदस्तागि त्रीणि शत(नि द्रानवतिव्राहु रयः । चपकध्य जरयिंश रथिके कशतरू [काणा 
प्रतिरूपकमेकादशेक।द रेति मिलिता एकप्तदसतेचस्यारिजि गानि त्रिषष्डिश्वाहुत धः ए- 
ताश्च पूर्वाभिः सह प॑चपरदलाण्यष्टो श तानि प॑चपेचाशस्वाहुतयः। अंते वसोद्धाराच ॥ 
अति रुद्रे दशां शहोपपक्ष एव षोढापंत्रविभाग एकं ससं चखारिश्तानि चुःषिध- 
ति रूपकाणां परतिरू कं षड्षडिति मिलिता अष्टौ सहस्राणि सप्तशतानि चपुरकीति- 
शराहुतयः। च कस्य ्रथच्चिश रथिक शतरूकाणां प्रतिरूपमेकादशेक दशेति भिलि- 
त्वा एकपद च घारिशतानि निष्ट! हुतयः। एताश्च पूर्भिः षह दशषदल गि द्वशते 
सप्रचलवारिशच्च हृतयः। अन्ते वसोद्धौरा च ॥ अतिर्परे द शांशहोपपक्षे एव षोडशच- 
धापेत्रषिभाग एकसहस्रं च स्वारितानि चतुःषष्िघ्ेति रूपकाणां प्रतिरूपक षोडशषषो- 
रेति मिरिला त्रयोिश्चतिसदृस्राणि चल्वारि श्त नि च रुविकतिश्वाहुतयः । चमङ्स्य 

जरयद्धिशदुत्तरेकश्चतरूपकाणां भरतिरूपकमेकादरेकादशेति मिलित्वा एक़षहल्त चलारि- 
शत,नि त्रिषण्टिश्वाहुतथः। एताश्च पूर्याभिः सह चतुविंशतिषदलण्य्टोशत नि सप्ाश्ी- 

तिश्वाहृतयः॥ अते वसोद्धारा च॥ अति््रे दशांशहोमपक्ञ एव चतुश्रलारिशम्धवि- 
भाग एकसहस्े चन्ारिशत।नि चतुःषष्टि्ेति रूपकाणां भतिरूपकं चतुशतवारिशच्च- 

तुथत्वार्शिदिति पिखिला चपुःषन्टिसह्ाणि चस्वारि्चत नि षड्विशतिश्राहुतयः । 

चमकस्य तु त्रयश्च दुतरेक तरू काणां रतिरूपकमेादरेकादशेति मिला एक स- 

ह चारि तानि धरिषष्िश्वाहुतयः। एताश पूवाभिः सह पचषष्टिसदृलण्यष्टोशता- 
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न्येफोननवतिश्ाहुतयः)अ॑ते वपोद्धारा च॥ यतिष््रे दशां शहोमपक्च एवाष्टाचत्वारिशम्प- 
तरविभाग एकसहस्र चखार शतानि चतुः षष्टिशेति रूपकाणां परतिरूपक्रमष्टाचला- 

रिशदष्टाचसाशशिदिति पिरिखा सप्रतिषद्ताणि दरेशते दिसप्ततिश्चाहुतयः। चपक- 

स्य त्रथश्चिस्दतरेकशवरूपकाणां प्रतिरूपकमेकादगे कादरेति पिरिखेकं सहस्र च- 
त्वारि शतानि ग्रिषष्टिाहुतयः पुवाभिः सहता एकसप्तति सदश्ताणि सप्रतानि पच 
सविंशस्वाहुतयः । अते वसोर्घाराच । अतिश्रे दकषांशहोपपश्च एव षष्टयुत्तरश्चतधा 
पत्रविभाग एक सहस चत्व।रिश्तानि चतुः षष्टिथिति रूपकाणां भतिरूपक षष्ठ 
तर शतपति पिरिता देशक्षे चतुश्िशस्पदस्राणि दशते चसवारिशस्चाहुतयः 
चपस्य त्रयद्विशदुत्तेकशतरूपकाणां प्रतिरूपक मेकादशकादशेति पिहिता 
पफ़सहस् चलारिशथितानि त्रिषष्टिथाहुतयः । पूर्वाभिः सहेता दरे रक्षे पंचत्रिश्षःष 
दस्चाणि स्ठशतानि तिलश्वाहतयः । अते वसोर्धारा च।। अतिष्े दक्षांशहोपपक्ष ए- 
व पैचर्विशत्यधिकचतुः शतधा परजविभागपक्षे एकं सहस चसरारि शतानि चतुः 

षष्टििति रूपकाणां प्रतिरूपकं प॑ंचविशत्यधिकं चतुः शतं पैचविहत्यधिकचतुः शत- 

पिति भिखिला चत्वारि टक्षाि प॑च्चाजस्सदस्राण्येक शते षष्टिश्वाहुतयः। एताश 
पूर्वाभिः सह चत्वारि ठक्षणानि परुपचा्त्तहस्तामि षट् शतानि व्रयोविरचाहुतयः 
अते बसोर्षारा च । अथातिरद्र एव समग्रहोपपक्षे चतुदसष्दस्ानि षट्शतान्येक च 
त्वारिशच्चेति रूपकाणां तरेषाम॑त्रविमागे प्रतिरूपक तिस्चस्तिघ्चआहुतय इति त्रिचल्वा 
र्शित्पद्स्राणि नवक्षतानि त्रयोविज्ञतिशाहृतधः। चपकस्येकसहस्च त्रीगिचतान्येक 
व्रिशस्वेति सूपक्राणां प्रतिरूपकस्पेकादक्षधाविभक्तरष्टानुवाकेरेकादशाहतय इति 
गिडिघा चतुदश पदललाणि षट्रतान्येकचलारिशच्चाहुत्यः । पूरवोक्ताभिः सहेता 
अष्टपंचाश्रछदल्लाणि प॑चश्तानि चतुरषष्टिश्वाहुतयः। अंते वसोर्धारा च। 
अतिरुदरे समग्रहेमपक्ष एव षोढापैचविभागे सतदे्षसष्टाणि षटशचतान्येकचत्वा- 
रिश्वत रूपकाणां प्रतिरूपकं षट्षडिति परिङिला सक्ताशीति सहस्ाण्यष्यशतानि- 
षटचत्वारिशच्चाहतयः। चमक्प्येकपदस ग्रीणि सतान्येक्विशच्वेति रूपकाणां प्रति- 
रूपकमेकादगेकादरोति पितरा चतुदेशसदस्लाणि षटृशतान्येक्चलारिशस्चाहुतयः 
चपफस्यैकसदसर जीणि शतान्येकतरिशर्वेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकादगेकादरोति- 
मिलि चतुदंशसदस्राणि षट्शताम्येकचसरारिरस्चाहुतयः। एताध पूर्वाभिः सहैक- 
छक्षं दवे सदश्च चखार शतानि सप्ताशीतिश्वाहुतयः। अते वसोर्धाराच। अतिरद्रे समग्र 
होमपक्ष एव षोटधापत्रविभागे चठुदेशसहस्राणि दशते षट्यचाश्चस्चाहुतयः। चप्रक- 
स्येकसदस तरीणि शतान्येकत्रेशच्वेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशेकादरेति पिरिला 
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चतुदेशसहस्ताणि पटूगतान्येकचखारिश्चाहुतयः। एताथ पूषाभिः सरह षट् ल- 
षाणि अषप॑वाश्रपहखाण्यष्टो शतानि पंचचखारिशचाहुतयः अंते वसोर्धारा च॑ । 
अतिद्रे समग्रहोमपक्ष एवाष्टचसारिशन्पन विभागे चतुदश वहस्राणि षड् श्तान्येक- 
चतप्रारिशचेति रूपकाणां प्रतिरूपकमष्टयाचत्वारिशदष्टाचलयारिशदिति मिला सपन - 
षाणि द्वे सदस्न सक्ठजतान्यष्टषष्टिधाहूतयः । चपमकःप्येकसदखं त्रीणि शतान्येक- 
त्रिसस्चेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशैकादशेति मिङित्वा चतदस सदस्रामि षट्शता- 
येकचलारंशच्चाहुतयः!। एताथ पूर्वाभिः सह सप्ररक्षाणि सप्रदल सदस्रागि च- 

स्वारि शतानि नव चाहुतयः । अते वसोर्धारा च । अतिरुद्रे समग्रदोमपक्ष एष षष्ट- 
शयत्तरशञतधापजविभागे चतुदेशसदखाणि षट् शतान्येकचघारिशस्वेति रूपकाणां प- 
विरूपकं षष्टचयुत्तरं शतं षष्टयुत्तरं शतमिति भिङिस्वा चयोषिरतिरक्षाणि हिचला- 
रिंशतपदस्राणि पेचरातानि षष्ट्शाहुतयः। चमकस्य तु पूषवच्तुदेशसदस्राणि षट् श 
तान्येकचलारंशचाहूतयः । एताथ पूर्वाभिः सह जयोविंशतिरक्षाणि सपतपेचाशरसद- 
स्ष'णि एकाधिके दरेशते चाहुतयः।॥ अते वसोर्धारा च ॥ अतिष्दं समग्रहोमपक्ष एष 
पैचविशप्युत्तरचतः शतधाप॑त्रविमामे चतुदेशसदख्ाणि षट् शतान्येकचत्वारिंशच्चे- . 

तिरूपकाणां भरतिरूपकं पचविशत्युत्तरं चतुः शतं पचर्विश्त्युत्तरचतः शतमिति भि 
खिता द्राषष्टिलक्षाणि द्वा्िंशतिसहस्चाणि चत्वारि शतानि पैचविशतिथाहुतयः 
चप्रफस्य तु पूेतश्रतदेश्दश्चणि षट शतान्येकचलारिग्रचाहुतयः एताश पूर्वाभिः सह 
द्रषष्टिलक्षाणि सपूत्रिशस्सदस्नाणि षट् षष्टिधाहुतयः) अते वसोर्धारा च । अन्न च 
नपहोमयोनेमकविभागमेदेन गुरुखघु दष्टोपि विधिः शत्तयादयपेक्षया योजनीय इति 
रद्रकर्पद्रमे चास्पिन्पत्रमेदो निरूपितः। विदुषानन्तदेषेन तेन तुष्यतु शङ्करः ॥१॥ 
इति श्रीपरश्चरापात्मजेन जगन्नाथकश्षमणा सं्षोधिते सद्रकरपद्रमे पंत्रभेदः समाप्तः ॥ 

॥ अथ पटदाथप्रमाणान॑रूपणम् ॥ 
तत्रादौ ्टोद्रव्याणि निरूप्यन्ते तानि च परशुरामेणोक्तानि। ग्रहाणां यानि 

चोक्तानि समिदादीनि तानि वा इति॥ नवग्रह्मखे यानि द्रभ्याणि विहितानि तान्ये- 

बात्रापि द्रन्याणी्यथैः। रुद्रस्य नवग्रदमखविषृतिखात् । समिदादीनि समिरघपिस्ति 

ादीनि । होमस्तु देवतोदेशेन द्रव्यत्यागं कृखा काये)। तदुक्तं देवभाध्ये कारकि- 

१ रुद्राचुष्ठानपतोकर्यर्थं पदार्थकमो वतैते इति किंवदन्ती ॥ एतदथ महति प्रयले 
कृतेऽप्यनप्तादिते चातपरमप्युपटन्धौ सत्यां द्वितीयातो प्रकाशयिष्यामः; ॥ इति सति 

नये निवेदयामः 
२९ 
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याभ्। आदो द्रम्यपरित्वागःपश्ाद्धोभो विधीयते । प्रयोग इदमिन्द्राय नममेति यथा- 
यतः ॥१॥ अवततं तु स्यजेदन्नं पनसा वचसापि च ॥ ततश्चपक्षिपेदप्नाविति षभेःस- 

नातनः ॥२॥ अस्यक्तवा जुहयाधस्तु पोहेनान्वितमानसः ॥ देवा हव्यं न ग्रहन्ति 
कथ्यं च पितरस्तथा ।॥३॥ यङ्िचिभ्जुहुयादभ्नौ तत्स त्यामपूवेकम् ।। अन्यया 
जुहयाचस्तु नरकं स तु गच्छति ॥४॥ इति ॥ छच त्यागोऽनेककत्के होमे स्यागस्य 
विभिन्रकारुत्वेन व्यागकाछस्य ज्ञातुमरक्यसेन प्रत्याहुतित्यामासभवाद्धोपोपक्रम- 
कार एव यष्टव्या देवताः स्मृस्वा यजनीयद्रव्यं च पनसि निधयेदं यथारेवतपस्तु 
नपमेध्येवं काये; । असौ च त्यागो यजमानेनैव कार्यः। प्रधानस्वामीपरयोगादिति 
कात्यायनोक्तेः । तिकांडरमंडनस्तु विशेषपाह ॥ तुद्य एवाधिक्ारःस्यात् दंपत्योरुभ- 
योर्िथः ॥ कतेखं च तयोस्तुल्यं दरव्यस्याओे भवक्षते ।।१॥ यद्वा त्यागे पिः इर्यात् 

 परनी तदलुपन्यते॥ अधिकारेपि वेषर्म्य परोक्तं शद्भालुमारिगा॥ २॥ सन्निधौ यन. 
मानः स्यादुदेशत्यगकारकः॥ अस्रिधो तु बत्नी स्यादुदेश्षत्यागकारिका)) ३॥ अस- 
निघो त॒ पल्याः स्यादध्वयुस्तदयुक्षया॥ उन्पादे पसे चतो कवींतालुक्ञया चिना ॥४॥ 

सषैदा यजमानो बा स्यनेत्तदिङ्पुखः-चिः इति । मंडनः॥ स्यागं तु सर्वथा कुर्यात् 
तत्राप्यम्यतरस्तयोः ॥ उभावप्यसमथां चेननियुक्तः कथन त्यजेदिति। होम सपिद्ध- 
तमेन कायेः। समिद्धतमे ज॒श्षेतीति कास्यायनशरूजात्॥ यत्रे एवं समिद्धतपं मन्ये त: 
दाहुतीजहुयात्। सपिद्धहोमेन चेव समग्रदधा आहुतय इति श्रतेः ! तस्पास्खमिदधे होत. 
व्यं नासपिद्धे कदाचनेति छंदोगपरिशिष्टे काल्थायनोक्ते्।) मत्र शारदातिरकरी - 

कायां विशेषः सथृमोधिः शिरो ज्ञेयो निघुमशश्चुरेव च॥ वर्तको भवेतकणैः का- 
एरप्रथ नापिक्रा ॥ १ ॥ अिञ्वांछायते यत्र शरुदस्फटिकपतन्निमः ॥ तन्धुस तत्र 
विज्ञेयं चतुरेगुरमानतः ॥२॥ गुहघोक्ते वनटदुग्रस्पे तु सवेकायपरसिद्धयर नि. 
हायां तत्र होमयेत्। चक्षुः कणादिकं ज्ञाता दोपयेदेशिकोत्तपः ॥१॥ अपरिकमे हते. 
यतत ऊुयाचेदूऽ्याधितो भयम्) नाचिकायां पहृ्ःख चश्चुषोर्नाशनं भवेत् ॥२॥ केशे- 
दारिद्रयं पोक्ते तप्माजिहाघु होमयेद्॥ यत्र काष्टे तत भरतरे यत्र धूपस्तु नासिके॥२॥ 
यत्रारपञ्वङन नेत्रे यत्र भस्म तु तच्छिर ॥यत्रब ज्यछितो वन्दस्व जिह प्रकोर्विता।४॥ 
इति ॥ उक्तेष्ेतेष्व॑गेषु हवनषरत्दगक्षयः स्पात् ॥ यदाहुः ॥ दहेः शिरसि नास्चायां 
भ्रत्रेष्वक्षिषु वा तथा ॥ जुहूयाच्चेचदा क्षिं ददानि षिनाश्येदिति ॥ अथ होम- 
पत्ररक्तणम्॥ तत्र सुरछक्तगपाह कात्यायनः बाहुपात्रयः स॒चः पाणिपात्रपुष्करास्त- 
गिला॑समुखप्रसे श मूखदंडा मदतोति॥पाढाग्री जुहू रिति च। हृयते ययः सा जहुरिति 



( २०७ ) 

॥ अथ सुवदक्षणम् ॥ 
तदुक्तं कात्यायनेन ॥ अरत्निमात्रः सुर्वोगुष्ठपवेहत् कर इति।। खादिरः च" 

व् इति च। पतेन परशुरामरकारिकोक्तं सकघ्ुबलक्षणं तान्रिकहोपविषय तंतरपूकखात् 
पोध्यम् । अन्येषां रक्षणीपात्रज्यचरस्थालैस्फयादीनां पात्राणां सक्षणानि यह््- 
पश्चि छदोगपरिशिष्टे कमैपरदीपाख्ये च कालयायनीक्तानि द्रष्टव्यानि ॥ अथ वसो. 
धाराप्रकार उक्तो महाणेवे चिन्तापगौ । धृतकरुभवसोधांरां पातयेदनडोपरि ॥ उ~ 
दुम्बरीपथाद्र च रुज्वीं कोरसखजिताम् ॥ दंसचचुपुटाकारां चतुरं सगतिकाम् ॥ 
पोक्षणीपाचसदशां इत्तदण्डसमन्ितामर् ॥ बाहुमात्रां सुच छता ततस्तंमहयोपरि ॥ 
धुतधारां तया सभ्यगनेरुपरि पातयेत् ॥ जपेद्राजश्मेत्यादि वेट् स्वाहैर्य॑तमेव च । 
होपति पराशदयेदपरौ सच तमाञ्यलिश्तिकामिति ॥ कात्यायनशत्रेपि ॥ वसोर्धारां ` 
लुरोत्यौदुबर्या प॑चग्रहीतसं ततं यजमानोऽरण्येन्च्येऽश्निपाप्ने वाजशम इत्यष्टाचुवा- 
वाकेन हतवा सुकासनमिति ॥ अस्याथैः ॥ यजमानः पूर्णाहुतिवदाज्य सेस्छस्याय- 
परिपाणया महत्यो दुभ्बर्या श्चा अथेपरिपाणेन पदता सुषेण पंचकृलोग्ररीतपाज्यप- ` 
रण्येन्स्येऽरण्येऽनूच्यो वक्तव्यः पठनीयो पत्रो यस्या सावरण्येऽन्च्यः ॥ उग्र भीष- 
भरेत्ययं प्रो नियतपरण्व एवान्च्यते। तत्सर्वधास्पप्रमो मारतः पुरोडाशेऽप्यरण्येऽन्- 
स्य इत्युच्यते ॥ तस्पिन्नरण्येऽन्च्ये सक्षम मासते पुरोडाशेऽधिकरणभूते सेततमवि- 

च्छिन्नधारं यथा स्यात्तथा वसोर्धाराख्याप्राहृति जुहोति अरण्येऽन्च्य इच्यिप्रदैशो- 
पटक्षणम् । तस्याप्यभ्निसाद्धतत्वात् तेन यत्र देशे सहुतस्तस्मिन्नमिमदैशे जुदोती- 
त्यथेः। अगिपरपरे घृते धृतधारायापश्चिपध्ये भाप्चायां वाजश्चम इत्यस्य होपपरचरस्य प्रा 
रंभ; काथः । अष्टानुवाकेत्यष्टभिरदुवाक्ैः करणभूतैः वसोधांरां जुद्रेति । तेन वे- 
सवाहितयेतत्प्थतेनाध्यायेनेत्ययैः ॥ अथातो चसोधांरां जुहोतीति । भृत्याञ्येन. 
पचग्रदीतेनेो दुंबर्था सचा तस्योक्तो बेधुरिति। तद्म अरण्येऽन्च्ये जुहोतीति । सा य- 

दैतरैषा घाराऽप्नि प्राप्लुयादयेतदयजुः प्रतिपद्यत इति च श्र॒तसराद् ¦ यजमानः श्ा- 
खान्तरात्) स्वश्राखायामपि हिगपस्ति । तस्ये यजमान एवास्नाबाहुरूधः स् स्त- 
नोधारैव धारेति । सा एषा प्रतधारा यदेवा पाप्तुयादथ तदा एतद्राजशम इत्या- 
दिय; प्रतिपयत इति श्स्य्थावगमान्न पंत; कर्मादिरसानिनिकव्येऽभिधत्नादिति- 
परिभाषाया दृह परहत्तिः ! एतव्जुरिति यज्ञः संपात एवैकधारा सम्बधाचजुस्तु- 
त् ॥ वस्तुतस्तु श॒तरद्रियवत् वहून्येवेतानि यजूषि भवंति । बह्व एत्र होमाः से- | 
तानेन करियते तथा चाह श्रतिः षष््शि ह बे चरीणि च उतान्येषा वसोरघाराथ पड्च 
दच्थिशदिरि। वथा । एतस्या एव वसोधराा यानि नव प्रथमानि यजृषीध्याहि च्॥ 



( २०८ ! 
पाजायसरहित्यादो स्वाहकरतपाठदिसदिग्धो मंत्रमेदो होमे । अत्र च 

चत्वारि शतान्येकाधिकानि यजूषि सतीयुक्तम्। यज्ैदादुसारेण च होमा अपि ता- 

वेत एव बोदधभ्याः होपभेदाच्च सततायामपि धारायां द्रभ्यमेदा अपि तार्वत एव म- 

तव्या; । कथं पुन वाजश्चम इ्येतेषवध्टष्वचुघाकेषु यज्वा चलवारि शतान्येकाधिका- 

नि मवति। उच्यते॥ बाजश्वप दत्पाचाघ ञ्येष्ट्ये च मे षसु चम इति कंडिकानि दादश 
यज्ञेन करपतापित्येततत योदश उेष्टयेचप इतयेतस्यां पचदस । वसुचपर इत्यस्यां न 

व । अगििधमे घमैथप इत्यस्यां तु द्वादशैव यजूषि । अंगुरुयः ्रकवरयोदिशश्चष ई- 
प्येतावदेकं यजुः व्रतं चप इत्यस्यां तु षडेव । एको चमह्यस्यां तु चयद्धिशत्। च 

तस्रथप इत्यस्यां त्रयोविरातः । अविश्वम इत्यत्रकादश्च । पष्ठवाड्वम इत्यस्यां नव । 
वाजाय स्वाहिव्यत्र चतुर्दश । आयुय्ेनेत्यत्रेक्विंशतिः तत्र कद्यत मतानि द्रादश । 

स्तोपेति षट् । स्वर्देवा अगन्मेदयेफं भजापतेः प्रजा अभूमेव्येकं । वेदरराहेतयेकं । 

एवमेकाधिका चतुःशती यजुषाम् । अत्र च समानदेवतलास्सप्तदश पाजापत्यवत् 
रेणेष त्यागः वाजाय स्वारैःयादीनां तु पृथग्पृथक् त्यागो भिन्ननामलात्। वानाय स्वा- 
हा प्रसवाय स्वाहेति नामाग्यस्यैतानि नामप्राहमेतैनमेतसीणाति त्रयोदक्ेतानि नामा- 
नि भर्व॑तीति धवणात्। देवता त॒ सक्राभिरेष सवालकः । अथातो वसोधारां जुहो- 
तत्रैष स्ोग्निः संसृतः स एषोत्र वसुस्तस्मे देवा एतां धारां प्रागरहन्निति श्रृतत्वा- 
त्। तथैवास्मा अयमेतां धारां भगृह्वाति तथैनं प्रीणातीति च । वघ्ोरधारां हसा 

यजमान एव तसपिन्नगनो सुशू्ाशने करोति । अनर तां स चपनुभाप्यति यद््राञ्य- 
छिव तनैतद्वहिद्धा्नेरसदिति ्रवणादिति। अच वषोधारायां चपरकादुवाकानां मत्र 
खेपि मंत्ान्तराणि श्रूयन्ते । श्रावयस्ुक्तमा्नेयं वेष्णवं रोद्रेदवं॥ महावेष्वानरं स- 
म्यक् श्ेष्ाम च पायेदिति वसोद्धाराभकारः । अत्र श्रीष्रनपहोमाचनादिषु 
सरवत्रोदद्पएखता नियमो द्रष्टव्यः ॥ तथा च शतपथश्तिः ॥ शतरुद्रि जुदी- 
तीति परिभिसु जुहोतीति च भकृत्याह ॥ उत्तराद्धभेखदद्् तिष्ठन जुहोत्येतस्माहृदि 
ए्येतस्य देवस्य गृह्यः स्वायामैनमेतरिक्ति प्रीणाति स््रायां दिद्टयवयजत इति । 

कात्यायनोप्याह् । तिष्ठन्नुदङ् नमस्त इत्यध्यायेनेति ॥ अत्र च प्राच्युदण्ेयनया 

परिभाषया विकसपधाप्राबुदटिति नियमः; । उपशष्होमा इत्यनेन प्राप्तस्योपवेशनस्य 
तिष्ठन्निस्यपवादः । तिष्ठता होमस्तु श्रोतविषयः तथा सिष्ञ्रवदाने। अतो अनुष्टु- 
पामायेव भवतो चास्खनुष्टुयास्तु स्विष्टकृदिति प्रहृत्य यवा उत्तणद्वाद्वयद्ुत्तराद 
जुरहोव्ेषा द्यतस्य देवस्थदिक्तप्पादुचराद्धादवयध्युत्तरादं जशेतीति स्विष्टह्ृदवदा- 
ने होम च वदती श्रतिरक्तमेवाथं दशेयति । सिवष्टकयागश्च रद्र इति व्यति ॥ 



( २०९. ) 
रद्रियः खिष्टड्टद्रियेण ह पशुन्धसजेदिति। तथा चातुमास्वप्रस्तवे साकमेधाख्ये प- 
पणि महाहिषा ब्राह्मणे उदमुपचारेणोदङ्यखेन च सवै रोद्रं कमे धिषिवम्। तथाि। 
महाहविपेतयुपक्रम्याह । यत् उयम्बकेयैजन्तेति । ते वे रोद्रा भवन्तीति च। ततः 
सनघनेन गादैपत्यंयज्ञोपवीति ृतोदङ्मासीन एतान्श्हृणाति सतत एवचोत्थायोदङ्- 
तिषटन्नवहस्युदीचयौ चषटुपरे उपदधास्युत्तरादध गादैपत्यस्य कपालान्युपदधाति तथदेता- 
त्रां दिश सचत एता छयेतस्य देवस्य दिक्तस्मादैतात्तरा दिर सचेत इति॥ तथा प्र- 
वृग्यत्राह्मणे ॥ खाहा शद्राय रदहुतय इति हसेव दक्षिणेक्षपाणः परिपरस्थातरे १- 
यच्छति तं स उत्तरतः श्चाङाया उदंचं निरस्यस्येषा तस्य देवस्य दिक्सा -मेषेन 

मेतदिशि प्रीणातीति । तत्माच्क्वीरुद्रनपादिषुङ्षुखतेव नियम्यत इति । एतस्यां हदि- 
शीलयादिना श्रुतो हेतूषन्यासात् । एवमन्यत्रापि रदराचेन रोद्रमत्र जपादिषु रोदरेषु 
कर्मसु द्रष्टव्यम् । हेतोः सभैत्राविरिष्ात् । रात्राबुदङ्लः इयदिवकार्थ सदैव हि । 
रिवाचनं सद् श्रै श्चचिः ढर्याइदङ्युख इति मनूक्तेथ॥ अनेन चेतदुक्तं भवति। स- 
पकर्मागतेन प्राप्ताया अपि श्चितायाः पुनगरेहणात् अस्यते शुषेरेव शिषाचेनेऽधिकारः ॥ 

॥ अथ होमस्थडिख्कृडनिमोणविधिः ॥ 

तत्र खरपसख्याकदहोमे स्थंडिरं स्मततो दस्तपरिमित वा होपानुसारेण क- 

सपयेत् । अधिकसैर्याहोमे तु कड प्रक्पयेत् । तच नवप्रदमखोक्तमकारेण । पहाणे 
बम्कान्दे ॥ नवग्रहपते कुई प्रकरपयेत्। तचच॒नयग्रहपखोक्तपकारेग । पहाणवस्का- 

नदे ॥ नवग्रहमखे दं हस्तपात्र समं भवेत् । चतुरसेपधोदस्तं योनिवक््ं समेखरम्॥। 
चतुरंगुरविस्तारा मेखछा तददुद्धिता । पानहीनाधिक् ऊुडमनेकमयदं भवेदिति ॥ 

हरस्तमाप्न सप चतषटष्यपि दिक्च टस्य हस्तमाजपरपाणे भवतीत्यथेः। चतुरं चतुः को- 
णम् ॥ अधो दस्त अधः; खातपमपि हस्तपरिमितं यस्य तत्तयोक्तम्। योनिवकत्रम् ॥ 

वष्यपाणलक्षणरक्षितायोनिवैक्म यस्य तत्तादक्। मेख प्रमाणपाह। चतुरंगुखविस्ता- 

रे्यादिना तद्रदुच्छता चतुरपुोन्नता । एतच ंडमयुतहोमासुसारि । योनिल- 

षणं तु पहाभवे चिन्तामणौ । वितसितिमात्रा योनिः षट् समांगुखविष्ठता । क्मेपृष्ो- 

न्नता पध्ये पाश्चयोांगुरोच्छिता । गजोष्टुसदगी तद्रदाथतादायता खद्रसंयुत। ॥ 

एरपर्वेषु छुण्डेषु योनिरक्षणयुच्यते मेखरोपरि सवत्र अश्वध्यदकसन्निमा ॥ वि- 

तस्तिमत्रेति । एच योनिदध्ये् । षटूसप्तागुख ^ विस्वता ” इति । षडगुरति- 
सृता सप्ता गुरविस्दता चेति व्यायामे विकव्पः । ¢ तद्वदायना `” इति । अनेन 
द्य प्रपाणांतरुक्तम् । उक्तरक्षणरक्षिता गनोष्टूषदशी अश्वत्थपत्रसद्शी वा 

योनिभैवतील्यथैः । साच योनि डस्य पश्चिमदिग्भागे मेखकोपरि काया । 



( २१०. } 

पडपलक्षभ त पहाभवे स्कदपुराणे « शृस्योत्तरपू्वेण मंडपं कारयेद्धुधः 

दरायतनभूमो बा चतुरखप्रदक् वम् दरहस्तमथाषटौ वा दस्तान रयाद् विधानतः | 

तस्य द्वाराणि चत्वारि कतैव्यानि विचक्षणैः । प्रागुदक्प्रवणां भूमि कारये- 

यटनतो नरः । भरायुत्तरे समाप्ाच रदे प्डपस्य तु । शोभने कारयेकहं वथा- 

वह्टक्षणान्वितम् ॥ | 

अथ प्रकारातरेण कंडतरिधिस्तत्रैव । द्विहस्तविश्तृतै हस्तद्रयविषत दक्षि- 

णोचरयोधतदैसतायतं चतुदैस्तखात चतुरस इंड विधेयमित्यथेः ॥ यानिरक्ष" 

ण तु प्रागुदधम् । “° दवियेभुलोच्िता कार्यो प्रथमामेखछा बुवः तरिर॑गुरोन्नता तद 

दद्वितीया स्दाहता॥ उच्छरायविस्तराभ्यां च तृतीया चतुरंग दयगुखस्तत् वि 

स्तारः पुमैयोरपि शस्यते । ”? पूषयोद्वितीयततीयमेखल्योः ॥ 

॥ अथ कुंडमंडपावेचारः ॥ 

चतुरैस्तकुडे मैदपमरमाणपाह् । तथा पोडशदस्तः स्यान्पैडपश्च चतुयेलः । ›› 

$पि । कवचिदष्ाद शस्त विक्ञतिहस्तो वेति संडपाबुक्तो स्फदपुराणे “ नदीनां सं. । 

गमे चैव सुराणापग्रतस्तथा । घुसमे भूमिभागे च देवतासैस्थिते दणां॥ ऋत्िग्मि- 

शरणा चैव सा भूप परीक्षयेत् । खनेर तत्र वघुसमे हस्तमात्रशम् । दविगुणं ल- 

हेमे च कोटिद्ोमे चतुयुणम् ? इति । अत्र च । ̂ “ प्रागुत्तरं समासाद्य भदेश 

पटषस्य त । लोमन् कारयेष्ड यथवहक्नणानवितम् ” इति प्रहमणवीदाहूतै स्का - 

दवाकये शान्यां कुंडकरणुक्तम् ॥ “ एवं पैडवमारोप्व यथावण वथारुचिः । 

तत्र छुडं भरकर्ये ग्रहपीठेन संयुतम् । मेखछत्रयसंगुक्तं योनियुक्तं च पिमे । '? 

इति पश्छुगमेण तु भरतीच्यां कडपितवुक्तभ्र् ॥ ‹ ग्रहस्येशान भागे तु पंडप कारये- 

दबुधः । दशष्राश्शमिहसः षोढश समततः । चतुद्ररसमायुक्तं तोरणाचरलं- 

कृतम् । कड तन्भध्यभागे तु कारयेचतुरख्लकषम् । वितस्तद्रियलातं त्कृ सचतु- 
रंगुखम् ” इति अयोतिवसिष्ठसंदितायां नवग्रहधिकारे मेडपमध्यभागे कंडषिसयु- 

क्तम्। युक्ते यैतत् ¦ “° शद्रहोमे ” पराशातिः पायसेन घतेन वा " इति विष्णुधर्मो- 
तरवाक्ये शद्रहोपस्य शातिकसेनोक्तेः सवेक्षातिकपोषटिकानां न्रहमखविड- 
तिखास्व । एतच निणैययिधो पिरस्ने कमलाकरथहपादः सविस्तरं निर्णीतम् । 

काशीदीधितास्त प्रतीच्याधीश्चान्यां कवा इंडकरणं शख्यः पक्षः । स्थरत्तको- ` 

चे मध्येऽपि कडभित्याहुः । अन्न खुधीभिविचय युक्त यत्तदलुष्ेयम् । स्रवेदी तु 

प्रतीच्यापीशन्थां वा इुडकरणपक्षे पंडपपध्यमागे कयां । यथाह परञ्चुरामः 

¢ तरका वेदिका का्थां यक्पडपमध्यतः । पष्यस्तमातरं यावरताबन्पानाकरोच्छ 
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या" {ति मैडपमध्ये कडकरणे त॒ ईडादीश्चान्यां मेडपपध्य एव रदरबेदी कार्या । 
तदुक्तम् " गतेस्योत्तरपूवेण स्यि दस्तपाव्रकष् । द्विपवतुरसं च गिरस््यु- 
छायसंमितम् । ” इति । गर्ताक्ंडादेशन्यां दिशि “ स्थदि्ं ह्तपत्रकरम् » 
इ्यादिना वेदिनि्मांणषेच्यते । यद्यपि नवग्रहपखे अ्रदवेदी रिधायक्रमेतत्तथापि 

स्श्ातिकपोष्टिकानां नवप्रदमखविद्तिखादिदापीदमेव वेदीपापकं टषव्यम् । द्वि 
वभर ्विमिखलम् । ततर द्रयपुलोच्छायः प्रथमो वभः अंगुरोच्छ्रायो द्वितीयः। रिस्तार् 

प्तुदरथोरप्येगुखपरिमिवः । सनवग्रहरद्रपकषे ग्रहवेदौ च तत्रैव कार्यां । तज दक्षिणतो 

ग्रहयेदी कार्या । उत्तरतो रुद्रवेदी च । ग्रहाणां पूर्वागल्वालादूपूजनीयतेन पशाद 
पूजाया उदक् सेस्थत्वापेक्षणात्। भरतीच्यामीशन्यां बा इुंडपक्षे कुडादीशान्यां ग्रहवेदी 
कार्या । एतच मदपङ्कडकरणं जपसद्रेऽहोपाधैम् । मस्र त॒ प्रधानहोमायम् । 
एतदुभयमपि होमांगमेव। अनावदयके च । करणे फटाधिक्यमकरणे तु न शणवेगुण्यमर 

॥ अथ प्रायश्चित्तविश्वारः ॥ 

श्री रद्रारभस्तु यथाशक्तिपायधथितपूषैककायेः । तदुक्त परशुरमकारिकायाम् 
८८ धर्मां पहतं यदीच्छेदशयिदिमैः। प्रायधिति यथावित्तं भाकाथं तेन छद्धये ›› 
इति परायथितत तत्रैवोक्तम् । «८ षडव्दे चतुरब्दं वा उद्व दरयद्वाद्गमेव वा । गोहिर 

ण्यादि दानवा ढृला कं समारसेत् ?› इति ¦ नारायणमदपादष्तु पद्ध तयद 

सार्घाद्वमिलेवै क्रमेण पायिन् । अतोऽन्यतस्पकारेण प्रायधित्तपूैक श्री 

= रद्र आरंभणीयः । तत्र श्री सद्रारमास्पूषं व्रतयुक्त हेमाद्रो कालिकापुराणे । ̂  छः 

स्छपादौ स्वय चीर्त्वा पराकं च तथा पुनः ॥ कूला ध्यायन्पदादैवमिद्ं भूयः समा- 

चरेत् । स्नासा सवं समभ्यस्य उदित्वा सपरषेरी ॥ जयेद्द्रोस्तथा जदं तदैते भरा- 
रयेद् धृतम् ¦ अपरेऽहनि सेजाते सपाप्येवं त्रत पुनः । भासकरभिषखो भूता त 

दिनि तान जपेद् बहून । भूयश्चाह परे रद्र सेपूञ्य विधिव्तः। तृतक्तेभिसयपु्रे 

दरहौपं भकरपयेत् । एवं सम्यक् तरते नूने कृतेऽप्रो जायते द्विनः ॥ साक्षादुद्रौ महाः 
तेजास्ततः कमसत साधयेत् '' इति । 

॥ अथाभ्युदयिकेश्राद्धविचारः ॥ 

श्रीपहारदराद्यगता केचिन्मादपूजपूवेकपभ्थुरयिकं श्राद्धमिच्छति । तन्नातीव- 

युक्तम् । ““नानिष्टूरा तु पिवन् शादधे न इर्यारकमेवेदिक्' इति श तातपवाक्यस्य 
 वावयातरेवत्राभ्युदयिकं निदितं तत्रैव मित्रविदादिपरकरणावीतेवाक्येरनाधीतप्तद- 
इवयस्येवोपपदहारात् ध्रीमह^रद्रस्य चाशिगनोत्रहोमस्येव पृथगुपसेहाराभाादग्निहोत्रही. 
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म इव नाघ्राभ्युदपिकानुषठानं युक्तम् । दानसैडे हेपाद्रिस्तु । ̂  यजञोद्राद्पतिष्टासु मे- 

खङावंधपोक्षयोः पुत्रननषषोसपर्गे इद्धिभादं परकीरतितम् ' इति जावाङ्विचनणुदा- 

हस्य तेन दरीपएणमासादिषु अन्येषु वचनप्िरोषितेषु दद्धि्राद्धपाचरणीयम् । तथा- 

= त॒ढापएरषादिमदादानेषु, ोकपाङावाहनपवेषु “ममाध्वरं पाहि यज्ञं र्षः" इत्यादिः 
यज्गहब्दपयोगातछत्थपि दानरूपसवे यागधर्मेण भवितन्यपिति । तत्रापि द्धित्राद्धमा- 

चरणीयमित्याह । एवे े पाद्रिणा तछापुरूषादीना दा नूपस्वे सत्यपि शोकपारवा- 

हनमेतरेषु य्ञशद्वभयोगादेव तुापुरूषादिषु यागधरोद्धिशाद्धक्तम् तदा होपात्मके 

होमके चेद्येषं त्रिविये श्रीमदारुदरे यागयमोद्धिभाद्धं भवति। उमयविधस्यापि म- 

हाशदरस्य पंपेऽनुष्टेयत्वेन पूजाद्र मंडपांगभूतानां कोकपाखावाहनरपत्राणां तत्र स- 

तेन यङ्शद्धपयोगस्यापि तत्र सस्रादिति। अघरुनेव।शयेनाह् परश्ठरापः “'कृखाभ्यु- 

द्यिकं श्राद्ध मादपुननपूवैकम्। घसोद्धारानिते सव परग्दिने वाथ तदिने '› इवि । 
श्रीदत्तोपाध्यायस्तु ^ निषेककाछे सोमे च सीपेतोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुषवने श्राद्ध 

कमा इद्धिवरङृतम् 2 इति भविष्यपुरागकवाक्यतया नावारीययज्ञशद्रः सोपया- 
गपर इति दरेपूशमापादीनां पृथयुपादानामावान्न तदादौ दृद्धिश्राद्धमित्याह ॥ 
अतएवापस्तवानावरंतीति । तस्मादपिदोत्रदशेपूणेमासादाविव महासुरस्य पृथगुपा- 
दानाभावान्न तदादावाभ्युदयिकानुष्ठानं युक्तप्। अत एव पहाणेवद्धता देवयाश्तिकथा- 

भ्युदपिक नोपन्यस्त्॥ इति ॥ तज पुण्याहवाचने काथेम्॥ ^ सैपू्य गेषमाल्याच- 
ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेद्" इत्युपक्रम्य “धमैकपेणि मांगद्ये संग्रापादू यतद रने ” 
इति व्यासोक्तेः । इति ॥ 

॥ अथ यहयज्ञविचारः ॥ 
तजादौ विनायकशातिपूषैको ग्रहयज्ञः केभ्यः) “ एवं विनायकं पृथ्यग्रहश्ैव 

विधानतः॥ कपणां फएङमाप्नोति भियं चप्नोत्यतुत्तमामूः ' इति याज्नवसखयेनायुष्टेयक- 
प्रां निर्वि्रफरतिद्धये तयोषिधानात् ।॥ “ विवाद्येतसवयतञेषु प्रतिष्ठादिषु कमसु । 
निर्विघ्रार्थ मुनिश्रेष्ट ! तथोद्रगोद्भुतेषुच ` इति वाक्यातराच्च । "ग्रहाः पृञ्याः" 
इति पूर्मवाश्यादत्राहुषगः । केचित्तु सनवग्रक्मलां विनायकशाति छुवेन्ति। तचिच- 
्तयम्। एषघुक्तभकारेण विनायकपूजाभावनां सांगा निवे्येस्यथेकेन ^“एवं विनायकं 
पूथ्य ? इई तियाज्ञवरकयवाक्येन विनायकशांतिपियोगत्माप्तुत्तरकाले ग्रह्यज्ञवि- 
धानात् । असख्पीयसि विनायकतेत्रे महतो ग्रहतेत्रस्यावापासंभवाच्च । यज्ञ॒ ““ मात्- 
गणं सर्वै संएुञ्य विधिवसुरा कार्यां गणेशा तिवां गरहा तिसमन्विता ” इति परशच- 
रापवाक्यं तदेवं व्याख्येयम् एकस्मिन् पक्षे केवर! गणेश्वातिरेव काया एतरतिरे त॒ 
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 गणेशशात्रिदशातिसमन्विता कार्या । शंिदयं सयुचितं भिन्नभयोगे पोवापर्येण 

कायरित्यथेः । एवं च न कधिद्िरोध; । सनवग्रहमय रुद्रं केचिद्छु्वति । तदपि 
चिस्यम् । पूर्वोक्तयाज्ञवसयादिवाक्येवक्ष्यमाणेन वहषटचपरिशिष्वाकयेन च प्रधा 
नकर्मणः प्रयोगारंमात्पं॑प्रहयत्तविधानात् । अन्बारंभणीय बह्पतिसन्ादिवत् । 
अतश्च ग्रहयज्ञो पदाष््रस्य पूत्रीगं नचांगपधानयोः कविदपि तेत्रन्यायो इषः । प्रधा- 
नानां सह प्रयोगे हंगानां सकरणरूपरतत्स्यैकादशे भरतिपादितलात् । ° कमे- 
णां युगवद्धावस्तैत्रम् `" इत्युपक्रम्य ““ फलकमेदेशकाटद्रग्यदेवतागुणसापान्येन 

भदः 2 इति कात्यायनसुत्रऽपि तयैव प्रतिपादितस्वास्च । न च स्वतेत्रफराये- 
स्यापि नबप्रहमखस्य पहार्दरेण सहैकतेत्रेणानुष्ठानपाण्नेथादिवदिति वाच्यम् । 

 पहारद्रनवग्रहययोः फलमेदश्रषणेनाग्नेयादिवत्फर्साम्पा भावात् । एकफडानां हि 
कमणां योगपयेनाष्ठानपसक्त वंगानां तेत्रता स्यादिति वाच्यम्। फलभेदे दि तैत्रे- 

दस्यैव जैमिनीकात्यायनादिभिरमिरहितखात् । . तस्मान्नागभूतस्य प्रधानभूतस्य वा 
नवग्रहमलस्य पहारदरेण सहैकतैनेणानुषठाने युक्तम् । अत एव आदित्य ईदुरगारकः 

सौम्यो गुर्मागिवः चनैरो राहुःकेतुरिति नवग्रहस्ते दि खगत्या जगदभिष्गति 

तानयनादिषु पुण्यकाेषु यनेच्छांतये सद्ोऽदूयुतेषु चाभ्ुदयिकं करिष्यमाणो ग्रह्य- 

§ र्यात्। “अनाभ्युदयिकं हि -शतिकमे यटि तदालुककट्यकामः स्यात्कामं परागभ्यु- 
दयास्सप्ताहन्येतरीत्य र्यात् ” इति स्फएतिकोस्त॒भोदाहतबहटचपरिशिष्टेऽपि त- 

यैव विधानम् । अभ्युदयकामे प्रस्ययनादि पुण्यक्राखनियपक्ता अदूुताख्योत्पा- 

तेषु तच्छंसय्पयोगेनायनादिएुण्यकाङपि्नेति स्च इत्यतेनोक्तम् ॥ अआभ्युद्यि. 

कपिव्यादेर्व्याख्यानुक्तं पारिजाते । विबाहयेपनयादिषु आभ्युदयिकेषु कमसु आदो 

हयक र्यात् । अनाभ्युदयिकेषु श्राद्धातिरिक्तकमेखच प्रहानुकूरयक्रामो ग्रहं 

र्यादिति। आभ्युदयिककर्माग्यवदितपूषैकालेऽपतंमवतो ग्रहयजञस्य नियतन्यवदितका- 

लेनाचुष्ठानमभ्यनुजानाति । व्यवहितावुष्ठनेऽपि सपतदिनाधिकव्यवधाने न काय. 

मित्य; । अनेनैतदुक्तं भवति आभ्पुदयिककर्मातिठपवदितपूषैकाटे ग्रहपङ्ञासमवे 
व्यवहितकाटेनापि पूर तदतुष्ठानं न पुनः प्रधानकमेणा सदैकप्त्रेणाचुष्ठानमिति । 

अत एर मृट्ंसयादौ स्धृपिकोस्तमे ^! तस्मिन् काले गरहातिथ्य॑ कत्य भूतिम 

चछता । पृथक् भ्रस्तं तेनैव नक्षत्ष्टया सदैव वा ” इति वाये पक्षे एक पथोगेण 

नक्षतरेष्टया सह् ग्रहयज्ञविधाने पृथक् प्रशस्तं स्यायसिद्धमित्यथः ॥ अतश्च पदारद्रेण 

सरैकतेतरेण परहयङञलषठाने वदतो वेया एव । एतेन श्रीमहापरेण सरकरततरेण शतच 
व्यादिकमपि फैथिनमूलैरवुटीयमानमपास्तमेव, तत्रताबोधकपमाणानां मध्येऽन्यतप- 

२७ . 
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प्यनुषरंभात् । महास्द्रस्य वेदिकतेत्रसेन शतचडयाथ तांवरिकतैत्रत्वेन तयोगा 

मां वंदिकतांत्रिकाणां परिथो विरुद्धानां तैतरेणानुष्ठानासेभवास्वेस्यल प्रसगागतचितया॥ 

॥ अथ न्यास्पषकारः॥ 

¢ पचागरद्राणां न्यासपूषेकं जपहोमाचेनविधि व्याख्यास्यामः ` इतपनेन 
द्राणां पंचागन्यासपूवकत्वद्ुक्त । यतः; पैचांगन्यासानाह । ““ यातैरुदरेति शिखा- 
याम् ” इत्यादिना ॥ यते रुद्र॒ शिवातनुरघोरेति मंत्र सखरपवेकः पठन् श्चिखायां 
न्यसेदिति। न्यासक्रियां भरतिपेत्रस्य कमेखेनान्वयात् करणसवेनान्वये तु कि न्यसेदिस्ये- 
वं कर्माकाक्षाया अनितेः एवं च सति ^“ मंत्रतः कर्मादिः ?› इति परिभाषा ने- 
ह प्रवतैते । भीमांसकैपिजाणां प्रयोगसमवेताथेस्मारकवेनान्वयोक्तेः । पङ्तो ` च 
तद भावादस्याश्च तद्विषयत्वात् । तथा च शिखां स्पृष्टा यते रुद्रेति मत्रे ज्पेदि- . 
स्यथे; । एवमग्रेऽपि सैत्र व्याख्येयम् । इदं च न्यासक्मै फटतेस्कारकर्मगम् । 
तदुक्तं बोधायनसत्रे “ एवमान रोद्रीकरणं खा `` इति । एवं पकतेवक्ष्यमाण 
प्रकारे न्यासपरकारे; स्वास्नि ससिमिन् रो्रीकरणं दभाव कृतवा सपाचेत्य्थः। 
बरहृत्पराश्षरस्पृतावपि । ^“ रोद्रीकरणमेतदर कृतवा पाएालघुच्यते '› इति । ̂ “ 
तेषु च न्यास मंत्रेषु तानो वा नित्याद् ” इति काल्यायनेनाभिहितखत्ताना 

` परपय्ययिकथतिस्वरस्तु न प्रषतेते। करणमत्रेषु दिषएङश्रतिस्वरोऽभिदहितः। न 
न्यासमेत्राणां करणर्मत्रस्वमस्तितं रत्युक्तम् तस्मात्रस्वयमेव न्या्पेत्रेषु ध्येयम् | 
अप्रेतद्विचायते ॥ इति ॥ 

कि याते शद्रेतयादयो वक्ष्यमाणा अंगन्यासविधिषु प्रतीकेन विनियुक्ता मजरास्तै- 
 त््रीया ग्राह्याः उत । स्वस्वशाखीया एषेति । कि तावलापतम् । तेत्तरीया ग्राह्या 
इति । ङतः । सूतरप्य तच्छाखीयत्वात् । तदुपात्तमरतीकेन विनियुक्तम॑त्राणापपि 

तच्छाखीयानामेव प्रहणोचिस्यादिसयेवे प्रप्र बमः ॥ ^“ यन्नाम्नातं खशालाया- 
)) इत्यादि पूर्वोक्तकात्यायनकाष्णाजिनिस्मृतिसंग्रह्वचनेः स्वशाखायापाम्ना- 

तस्य शाखां तर विहितस्य विरोधिनः कपणः उपादेयताया अभिदहितत्वाद्राजसने 
यद्चाखासु श्रीष्दस्याश्रतेति कतेव्यताकतवेन प्राप्ता न्यासम॑त्र बौधायनीथा न 
प्रया; । किन्तु खकश्चाखीया एव ग्राह्याः । इत एतत् । याते सदेति शिखायापित्या- 
दौ याते ददरत्यादीनां प्रतीकेन विनियुक्तमेत्राणां स्वशातायामपि समाम्नात- 
छादध्ययनगोचरस्वाच्छ्रीप्ोपस्थितिकतेन स्वशाखीयानामेव म्रादमत्नौविस्यात् । 
त 0ियाणां पभरतीकोपात्तपेत्राणा मध्ययनागोचरसेनानुपस्थिस्या ग्रहणनोचित्या- 
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च । स्वशाखीयेरेव यतिरद्रेरयादिमिर्त्रमाकाक्षा विरहाच | सशाखायामसपराश्ना- 
तस्यवान्यतो ग्रहणविधानान्पनाशस्य समाभ्नातत्वेनासमाभ्नातस्य वि््य्चमा- 
प्यव ग्राह्मस्राच } न चेव प॑जपिनियोजकेति करणश्चुतिबाधः शक्यः । तुरय- 
प्रतीकेनेति करणश्चतेरेष मंत्रविनियोजकलात् । किच । कदपदमूरभूतेः पैव- 
दशशाखागतेः पृथम्भूतेसतुर्येविधिभिः प्रतीकेन वषिनियुक्तम॑त्राणां प॑ंचदशशाखष्ु 
समाम्नाततवात्पाठवषम्येऽपि प्रतीकेकत्वेन सर्वेः काण्वमाध्यदिनादिभिः कस- .. 
मूतर परतीकेन विनियुक्ता मंत्राः स्वस्वकश्षाखीया एवोषादेया इति करपसूत्रे परणय॑ता 
भगवता कोत्यायनाचार्येण यथा प्रति पादितं तथेहाप्याकांक्षितलाद् “ यन्ना- 
म्नातं स्वशाखायाम् *? इति भ्यायेन ¢ शृदीतेषु ' इति कतेग्यताबोधकषिधिषु 
पतीकेन विनियुक्तपत्राणां स्वश्षाखायामपि तत्तस्तीकविशिष्ठानां तेषां सामाभ्ना- 
तत्वात् काण्वपाध्येदिनादिभिः सवरवाजसनेयिभिरंगन्यासविपिष्वेकपरतीकेन परि 
नियुक्ता पंजाः पाठवेषम्येऽपि भरतीकेकत्वात्स्वश्षाखीया एवोपादेया न पुनस्तेत्त- 
रीयाः तेषामध्ययनाभावेन तहुपादानस्यान्याय्यखात् । नच चखातरीयाध्ययनं 
युक्तं ^“ स्वाध्यायोध्येतव्यः ‡ ईयत स्वाध्यायस्योपादेयसरेन तद्गतेकखस्य वि 
यक्षितस्वात् । यज पुनविधो श्रुतो पत्रः खक्ञाखायां नास्ति । यथा सथोजातमिति 
पचानुवाकान् पंचस्ंगुरीसिित्यादो तत्र मंत्रविशिष्ठ एव विध्यशो ग्राह्यः| न 
च शाखातरीयाध्ययनाभावात्कथमेतदिति वाच्यम् । विधिना तावदध्ययनक्षेपात् | 
यद्यव तहिं यातेष््रेति शिखायापित्येवपादिषु भतीकोपात्तपत्रेष्षप्यध्ययनाक्षेषस्तुरय ` 
इति चेन्न । याते रद्रेयादौनां भरतीकोपात्तपचाणा वाजसनेयक्ञाखादु समाम्ना 
तत्वेन तेरेवपंत्रमजकाये सिद्धावध्ययनाक्षेपायोगात् अंत एव कखपघ्र प्रणयता ` 

भगवता कालयायनाचर्यैण पाध्य॑दिनक्षाखायामसंमतं परश्चाखीय संपूण पंत्रहुपि- 
बध्रता कचित्परश्नाखीयस्यापि मंत्रस्योपादेयत्यं ज्ञापितमेव । सवथेव परलाखीय- 
म॑जरस्यायुपादेयस्वे भगवतः कस्पसूजपणेतुः श्राखतरीयमेत्रसमाम्नातपरयासस्या- 
नथक्यमेव प्रसस्येत | अत एव बोधायनसूत्रानुसारेण पद्रतिप्रगयद्धिदवयाहिक- . 

तिरद्रेरयादयो मजा खश्ाखीया उक्ताः। खञ्चाखायापमसमाम्नाताश्च केदन 
पत्रा; "' सद्योजातं भ्रषद्यापि ? इत्येवमादयः ““ सपपरेशटरो अघुष् '' इतये 
वमादयश्च तेत्तरीया उक्ता इति दिक् ^“ नमरो हिरण्य बाहवे  इत्यादीनापण- . 
स्यासनिधिषु अतीकपात्रेण विनियुक्तपजुप्रनाणां परिसप्िः कंका - परिः , 

माप्त्या ज्ञेया । यतो भगवता गृह्यसूतह्ता पारस्करचर्येण तत्रोपवेशयेदराजन 
सिय वा प्रतिक्षत्र इति यज्गतेनेति, विकृत्यैनपभिरपेत्रयते षुपणो सीति मागकष्णु- 
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्रमेभ्य इति, सोष्य॑तीपद्धिरभ्युक्षतये जतु दश्षपास्य इति भराग् यस्यैत, इत्यादौ 
पत्राणां प्रकरणपाडाभावात्यरादिना पूर्घोतताभवेन वाक्यपरिसपाप्त्या च स- 
द्याया मेत्रपरिसमप्तेः कंडिकोपरि समरप्सयेव ज्ञापितत्वात् । यत्त॒ काशीदीक्िते 
विश्वनाथभटश् प्रयोगरसने श्रपद्धतो च ^“ गणानां सेति मेचरस्य वसो मम" इत्य- 
तखघ्ुक्तं तरकाण्वविषयम् । तेषां संहितायामेतावत्या एव कंडिकायाः सपराम्ना- 
तलात् । यत्त कश्चिदाह । पयोगरत्ने दरपदतो च काशीदीक्षितादिभिः गणानां स्वेति 
पत्रस्य वस्ोममेत्य॑तलोक्तेमाध्यिदिनानामपि वसोपमेध्येत एवायं प्रज इति । तदयु- 
त्तम् । ताद्शमेत्रविनियोगकल्पनायां पानाभारात्। नहि भरोतेऽपि तादश्पंचरवि- 
नियोगो. इष्टः। त्र हि | अश्वं त्रिक्िः परियति पितृवन्पध्ये गणानां प्रियाणां निधी 
नामिति परक्षारितेषु मदिष्यन्वघ्रुपसंविक्त्याहमजानीति कात्यायन चायस्छत पव 
त्रिधा विनियोग उक्तः । ननु च श्रोते त्रयाणां परतपेकं वाक्येन बिनियोगादयस्तु 
इह त॒ गणानांखेति पच्य पूजायां सेत्रकतवश्रवणेनं प्रयेकं त्रसरायोगाद्रसो ममेति 
मत्रोषस्य योग्यसरासत्येके संध सत्यपि ्त्ररोषः सर्ति श्रयते इति तावत ष 
कवाक्यत्वाद्रसोपमेव्यततपं पन्रर्योक्त पिति चेन्न। एकस्येव वाक्यस्य मत्रे आ- ` 
कां्षितलेन मंव्ररेषस्य प्रत्येकं संबंधायत्येकं वाक्यांतरस्वेन भरियाणामियस्य ` 

पत्रातरसमेवापेत न पुनः पूरमैत्रशेषत्म्। तस्मारकंडिकापरिसपाप्त्येव मेत्रपरि- ` 
पा्निरिति युक्तम्। रिष्ट चारोऽप्येवम्र् यत्त केविरचासनोपवेरनानतरं प्रागाच- 

मनाद्रामदक्षिणयोः क्रमेण तेरघुतदीो स्थापयति । तथा । ““ उत्तिष्ठत पद्रता 
ये चेतस्स्थानवासिनः । भूतानापविरोधेन जपकमं समारभे । अपप्तपन्तु ये भूता ` 
ये भूता शुवि संस्थिता॥ ये भूता विघ्रकर्तारस्ते नदयन्तु शिवाज्ञया '› इति प्राभ्यां 
वाप्रपाष्णिना भूपो त्रिः प्रहत्य भूतोर्ारणं इवैन्ति । तन्नेतयन्ये । अस्य तंत्रोक्त 
स्वात्तं तरिकेष्वेव मचनपादिष्वेगसे प्रमाणामावात् । यत्तु केचिदाहुः सेकपान॑तरं 
परागन्याप्तासंमवाद्धतशद्धि पाणप्रतिष्ठां मातृकान्यापांश बरनि सवेपरजजपांगतेन 
तेत्रोक्तस्ादिति । तन्न । “द्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा पराः । तथद्रि- 
याणां द्यते दोषाः प्रणस्य निग्रहणात् । प्राणायामेश्धिभिः पृतस्तत्णाञ्ज्वछ 
तेऽग्निषत् । यथा पवैतधातूनां दोषान् दहति पावकः ॥ एवमेतत् पापं प्राणायामेन 
दह्यते ” ईति योगीयाज्ञवल्येन प्रणायामेरेषेद्रियदोषांत्गतपापदादमतिपादन- 
द्राराऽत्मश्चुद्धिपतिपादनद्रैदिक्ेजजपादियोग्यतायास्तैरेव सिद्धेस्तात्रिकाणां भूत- 
शुद्धयादीना हि ताजिशृप॑चजपादियोग्यता भ्रतिपादकलसाज्च न वंदिकर्ट्रनपा- 

दिषु तद्योग्यता भतिपादकलेन तेषामपेक्षा । अत एव सन्ध्योपाप्तनादौ भूतश्च 
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द्थायापत्तेः । शिच । “* बोधायनोक्तमेवाईं पक्ष्ये कोशिको द्विजः । कामिनां स 
कामानामकामानां च जुक्तये । अकामः सवेकामो वा जपेः शतरद्वियप् । पर- 
स्यार्थेऽथवा तीर्थ स्नानं करत्वा यथाविधि) रक्षाय तु रिखाग्र॑थिरूष्वेकेश्षीति मंत्रतः" 
इति देवया्ञिकपद्त्यनुसारी पाठः) सदस्नाणीति मत्रेण भराथयेच ततो पदीम्  कङ्भ् 
प्राथयेतष्ठन् य एतावत मेन्नतः । उपविष्य ज्चुचो देशे प्राणानायम्य बाग्यतंः । सं- 
करपजनपहोमेस्तु यदथ येन वेति च। सृद्रमश्चस्य छंदोऽतर स्यादनुष्टुषटषिथेथा । अधोरः ` 
सषपाकःरः; आदित्यो देवताऽपरः। न्यासभवादिभिः कृता नमोन्ते; प्रणवान्वितः"” 
इति हेमाद्रौ बोधायनकस्पे सवकर्मागसेन स्पृतिषिहितानेवोपवेशन . प्राणायापक्षक- 
खाननू्य इष्यादिस्मरणपूवेकं न्यासकतेव्यता त्रिधानेन मध्ये भूतञ्द्रयायतुष्ट- 
नामनवगमात् । उपवेशनाचजुवादस्य च संवैसाधारण्येन तेत्रोक्तानां भूतद्चदयादी 
नां निषस्यथत्ात् । अन्यथा स्मृतितः प्रप्ते उपवेश्चनाचनुषादस्यानयेक्यापत्तेः । 
किच । भूतजुद्धवादीना मचुष्येप्यले उपवेरनारिवहद् भूतदयश्ध्याधप्यनूयेत । अत 
एव ॒देवयाह्गिंकनारायणमह्दिभिभूतश्चष्ध्यादिकं नोपन्यस्तम्। हेमाद्रौ मह।भवे 
चाप्येवम् प्राणानायम्येति प्राणायामग्रहणं तदप्ेमाव्याचमनोपरस्षणप् । तस्मा- 
दुपवेशनाचमनपाणायापसंकत्पान् कृत्वा यातेरशद्रेति शिखायापित्यादीन् न्याषा- 
नारमेदिति युक्तम । यत्त॒ एतस्मानन्यासाप्पूप्र न्यापतातरे देवया्खिकादयः प्राहुः 

बरह्मयज्ञारंभे यथपत्रिधि सनाखा छदः पुस्प्रमेनो निगो शरीरे न्यसेत्तियमि- 
थ प्रस उध्वं बु्रस्तस्याक्षिणी गोतपपरद्रानो, विन्वापि्रनपदभ्री श्रोत्रे वषिष्ठ 
कश्यपो नासिके वाचात्रिगायतरीचदोऽरदैवतां शिरसि विन्यसेदुभ्णिे सवि 
तारं ग्रीवास्वनुकरे बृहतीं इहस्यति वहोश्हुद्रथतरे यावापरथिव्री पध्ये जिष्टपरमित्र 
ण्योजगतीमादित्ये मेदेऽतिखस प्रनापतिं पायो यज्ञायज्ञीयं वेनवानरमूर्वोरनुष्डु 

भ विन्वान् देवानष्टीवतोः. पक्ति मरत पादयोः द्विपदां षिष्ण प्राणेषु चिकंदक्त वायुं 
न्यूनातिरिकतेष्वेगेषु न्यु नाक्षरं छर आयो देवतेव्येवं॑सर्वागिषु ` योजयिलखा वेदमय 
संपद्यते शापानुग्रहसपरथो भवति ब्राह्य तेजश्च वधते न कुतधिद्ध यै वरिदते ऋङ्मयो य- 
लुमेयः। सामप्यप्तेजोमयो ब्ह्ममयोऽप्रृतमयः सभूय ब्रह्मवाभ्येति तस्मारेत ना ब- 
हमचारिणे ना तपस्विने ना सपरत्सरोषिताय ना प्रवकत्रेऽनुन्रूयादनेनाधीतेन चाद्राय- 
णाद्भहुफरमवाभोस्यनेन च सम्पक् ज्ञातेन ब्रह्मणः सायुजा सालोकतापाश्रोतीति " 
अचर सूत्रकृता न्युनाक्षराछंद् इति श्रुत पटेपि छदो शिशेपगखान्यूनाक्षरमिति 
पितम् । असो सगानुक्रमस्रू्रधिहितौ न्याषो स्द्रनपागततयाऽतुषेयमिति । तदयु- 
क्तम् । ब्रह्मयज्गरमे यथाविधि स्नाखा छदः पुरुषमेनोनिरोदनं शरीरे न्यपैदिस्य- 
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नेन ब्रह्मयक्मात्रगतयाऽस्य न्यासस्य विहितलेन द्दनपांगताया अनवगपात्। 
त्रह्मयज्ञश्च “ अथ ब्रह्मयज्ञः स््राध्यायो वे ब्रह्मयज्ञः इत्यादिश्चतिपिहितः सखा 

ध्यायाऽपरपर्यायः प्रसिद्ध एवान प्राघ्वः । अतो शद्रनपांगते कि मानपितिन 
विद्मः । तथा । जातवेदस इति पुरथरणम् । चतुललक्तिरिः्यासनम । मनोजूति 
रिति हृदये । अबोध्य्निरिति शिरसि । मूर्थानं दिव इति शिखायाम् । म्मा 
णित ईति कवचम् । विश्वतश्चक्षुरिति नेत्रम । मानस्तोक इत्यसरम् । तदेतनिनिमल- 
पना्हयकं-च रखद्रनपे पाण्डिस्यमात्रै मूखांणापिति मन्यमानेर्हेमद्रयादिभिः स- 
वेषां शाखिनां पचन्यासा एवोक्तास्तदनु सारेणेहापि त एवोच्यते । यति सदर 
ति श्खियापित्यादि। स्योजातपिति पैचायुवाकान् प॑ंचस्वणुरीषिति । अगुषएटत- 
भन्यादिषित्यथैः । ये एतेषृदरे नपः रोमवायेति कक्ष्योरिति । एतच्च कचिपु 
स्तक दश्यमानपपि पहाणेवङृता नोपात्तम् । शिखाचल्ञातमेकवरिशर्दगन्यासः प्र - 
संगात् } एवमेव देवपद्धतो नारायणपद्धतो च । तेन निभूटसादिदघुपेक्षणीयम् । 
विभ्ये धनुरिति जठरे इति, इदपपि महाणेवद्ता नोपात्तम् । देवयात्ञिकादिमिध॥ ना- 
रायणमदस्तु एषु न्यासेषु श्ाखातरे विशेष उक्तः । तथथा । पथमन्यासे हृदयानं- 
तरं नमो गणेभ्य इति पृष्टे इति पा््वानतं विञ्यं धनुरिति जठर इति । जान्वर्भतरं 
सखष्जिदिति जंघयोविष्च भूतमिति गुरफयोरिति । भ्रजननादिन्यासे च मूध्नि 
आदिप्यास्तिष्ठतु इत्यनेतरं शिरसि पहापुरुषस्तिषटतु । शिखायां चा्युडा तिष्टति- 
त्युक्तम् । तेनेतेषां मेऽयं न्यासो भवत्येव । स शिराजातवेदा अपान इति । अक्षरं 
ब्रह्म सदनपित्यादिको पचः शिर उच्यते । तेन शिप्रा सह् जातवेदस इस्यचम- 
पाने पायो न्यसेदिति परद्यरामदरैवयारिशादयः। मातदत्तस्तु शिरः शब्दो बीजस्या- 
प्युपरक्षक! आगपराश्रपसिद्धेः । तच्च बीनपादाबुस्वाथ पजरति शिर॑ः पठनी 
यम्। तथा च श्री बीजमादाबुरवाय जातवेदस इत्यचं परिता भुवनेश्ीबीजोच्चा- 
रणपुवेकपक्रं ब्रह्मस्दनपिल्यादिकं ज्िगो मंज्रपपाने न्यसेदिव्याह । महाणिवकारादय- 
स्तु “ तामधिवर्णाम् ” हइत्यादि ऋक् वतुष्टयं शिर उच्यते। तथा च ऋक् चतु 
एयातकेन शिरसा सदह जातवेदस इत्य चमपाने न्यसेदिव्याहुः । ““ सश्एटजिदिति 
जघयोः । विन्वभूतमिति गुर्फयोरिति ¦ इदमपि सूत्रं पहाणेबता नोपात्तम् । 
नारायणमटदेवयाज्ञि कादिमभिस्सिदमेगन्यासद्रयश्चुक्तपरित । अज सषषटनिदित्यनेन - . 
सखष्टजितदधटिता स इषुदस्तरितीं यमृगेवोक्ता देवयारिकादिभिः । सोऽयं शिखा-. 
दसो दिरषसहित एकतरिशर्दगन्यासश्चद क्विशदंगन्यासो षा प्रथमः | | 
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अथ द्वितीयो न्यासः 

अथ द्वितीये न्यासमाह । ॐ नमो भगवते रुद्रायेति मत्रेण नमस्कारं कृत्वा त- 
मेवाक्षरसयुदायं म्यसेदित्येकोभ्यः । अथान्योऽयैः । नमस्कारं न्यसेपपूरशोक्तमेव संतर 
वक्ष्यपाणप्रकारेण नोऽतं न्यसेदिति । न्यापप्रकारमेवाह ॐ कारं मूर्धि विन्य 

यादि । तत्रापि भरफारदयम् । ॐ मूर््ननमः । नेनासिकाये नमः इटयायेकः 
ॐ नमो मूधनि । न नमः नासिकायाम् । इत्याधपरः । 

॥ अथ ततायन्पासः॥ 

अय ठृतीयन्यासमाह । सं च पादयोन्येस्येत्यादि । सदं-सधःपदषटितं, स- 
योजाते प्रपधामीप्येवमादिकं मंत्रं । बाम-वापपाद्घरिते, वापदेवाय नमोज्येष्टये्या- 
दिकं मेत्रम् । उरू मध्यतः । उरवोमेध्यतो गुह्ये । अघोरं-अघोरपदधरितं, अघोरेभ्य. 
इत्यादिक मत्रं । तत्पुरूष-तरपुरषपदपरिते, तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादिपंत । {शानं 
भूधि विन्यस्य हैसोनामेति । देशने-ईगानपद धयित, $शानःसषैविधानामित्यादि 
-कमू-अस्तु सदाशिवो पिस्य सत्र मूर्धि विन्यस्य हंसहसेति ब्रूयात् । एवं कृते सति 
दंसो नाप हंस इति नान्ना प्रसिद्धः सदाशिवो मवेत् । अग्ुमेवाथेमनुवदति । “ह॑स- 
हसेत यो रथाद् हसो नाम सदाशिवः इति। एते च तैत्तरीय परसिद्धाः सधौ 
जात प्रपद्यामीयेवपादयःपचानुवाका एव प॑चत्रः । सद्योजातमिति पंचानुवाकान् 
पैचस्वेगुङिष्वित्यत् पप्र निदिष्टतात्तेषामेवर यथाक्थचिदिह सचभावारिपैर्मिदरेशः | 
अत्रावप्तरे केचित्परद्रामकाश्चीदीक्षि तादयः स्योनातपिलयादिभिः पंचभिर्मरैःपच 

 वक्त्रन्यासं “श्राटेयापरुबिदुङकुदधवटम्" इलयादिभिः वैचन्कोकैस्तद्ध्यानमृध्ध्या 
` द्यष्टत्रिश्करान्यासं चाहुः । तत्पतिष्डायष्ुक्तम् । अन्न तु यजभानमतारणपरर 

निमृहमेषेरयुपेकष्यपितयुक्तं निणेयसिधो श।तिरसने कपराकरभहपादेः। ^“ सेपुरमार 
भेदिति "' । युद्विताजटिप्रदश्चने संपुटीकरणम् । तर्च प्राच्यादिषिश्च क्रमेण “चा 
तारपिद्रम्"" इलयादि वक्ष्यमाणप्ः कायम् । ““इू्रदीनिति? नमस्छर्यादिति शेषः 
एवे चेतरस पटं मुङितांजलि दिक्षु दिन्यस्येद्रादीनपसङर्यादित्यन्वयः। अत्रापि पूरवो 
क्ता एव मंत्रा ग्राह्याः| सपुरीकरणे नपस्कारे चेद्रादिपकाश्चका मंत्रा ग्राह्या इति नि- 
यमो नतु पूर्वोक्ता एव मतर! ग्रह्मा इ|त नियम इति मदहाणेवकारः । सैपुरदशेनपू 
बे ^ त्रातारमिन््रम् 2 इत्यादिमैतरेरिन्रदीन्दिक्च विन्यसेदिति माव्दत्तः । एवमेष 
परश्युरामादयोऽपि । “८ एवमात्मनि रोद्रीकरणे -कृरेति "” एषष्टुक्तेन व्ष्यपाणेन च 
स्यासप्रकारेणासनि सेद्रीकरणं इषा ससिन् सद्रभावें संपाचेत्ययेः । 
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॥ अथ चतुथेन्यासः ॥ 
अथ तुरीयन्याप्तपाई । मनोभ्योतिरि्यादि । अग्नि्षनदेनात्र तर्स्यानं जठर 

ममिधीयते । अत्रवरसरे देवयाज्निफपदतौ “ शीष्णितु विन्यपेद्ुरं खे च. 

्रशेखरम् । नेत्रे विरोचने देवं भरव शओरोजयोन्धेसेत् । घ्रणे तु रंङरं देव एखः 
पुपर तथा । नीरग्रीवं कंव्देशे हृदये व्यापकं न्यसेत् । करे गंगाधरं देष 

रिव नाभौ ठ विन्यसेत्। वापदेवं तथा गुदचे जययो रंव न्यसेत्॥। सवेगं िन्यसे- 

सादे शिवं सर्म विन्यसेत् । इति बाक्यद्द्रादीनां वाक्पांतराच कारागिर- 
दादीनां नाम्ना न्यास्र इलयुक्तम् । तथा परश्चरापकरिकायाम् “ अथोपादि 

अतुथ्यतनाम्नां न्यासो नमोंऽतत्ः पदा काङाग्निरद्राय नपः कूपाय नानुनोः | 

नपो भीमाय जठरे शी नपः शिवाय । च न्यसेत्ततः शिखायां तु नमः सदारिः 

वाय च | श्रीशद्राय नम शीषे भाेदुशेखराय च । नेत्रयोर्तु रिनेत्राय भ्रोत्रयोभर- 
राय च । कामदेवाय वै गुदे जघयोसयबकाय च। सवंजाय नम श्रोजयोनमः शिवाय 

स्थत; । न्यसेचतर्दशगिषु नामान्यस्य चतुदश । योजितान्येवम॑गेषु स्दरतुर्यो भवे. 

न्नरः। अंघ्रयोः काकाधिरुद्राय नमो भवाय जघयोः । इषारूढाय जान्वगे कदद्ये- 

त्रिमृेये । समस्तश्रीप्रदायेति नपरो नाभ्यां विनिर्दिशेत् हदये दिन्यसेदज्ञो महा 
देवाय बै नमः । नीलकडाय कंठे च श्रीभुखाय नगो यखेषु । प्राणेश प्राणरक्षितर 
स्थानम प्राणयोद्वैयोः । कणेयोर्भैरवायेति जिनेजाय च नेत्रयोः । श्रीचेदरेलरायेति 
भारे किवाय मस्तके । नपः शिषे शिवायेति शिख स्थाने च विन्यसेत् । व्यापक्र 
तेन सर्वस्मिन् देहे नमः शिवायच । अगेष्व॑गेषु नामानि सख्स्येवे न्यसेन् यः सदर 
तस्यो भवेत्घोपि नपहोमापिकाखान । '” इल्यक्तं॑तननिपर्मिरुक्त निणयसिधो 
शातिरते कपटाकरभद्टपादेः । अत्र देवयानि; । ¢ न्यासं भवादिमिः इृखा न- 
पोते: भणवान्वितेः। मेत्रैर्टमिरीशान वतादुक्तेः छ्यभमदेः। भवे च पादयोन्येस्य श- 
न्यस्योरमध्यतः । ईशानं गुद्यदेेतु नाभो पञ्चपतिन्यसेत् । रुद्रं च हृदये खे 
चोग्रं तु विन्यसेत् । भीष डारपटे च महांतं शीष्णि चिन्पसेव्। सर्वैस्तु क्वच का 
मेदैकेनास्ष्तमम् । तथेवात्यानुबाकस्य पत्रोधतदेश न्यसेत् । प्रथषं पादयो 
बस्य द्वितीयं नादुदेशतः उबोन्येसेत्तृतीयं च न्यसेद् गुहे चतुथेकम् । पंचप॑नामि 
हेयो तु ष्ठत हृदये न्यसेत् सप्तमं कदेश त॒ सखे चाष्टमयुत्तपम। नवपरं नासिकायां 
त॒ दकं नेचयेोदरैयोः। एकादशे छले तु द्वादश शरीष्णि विन्यसेत् | अयोदशं तु क- 
वच हं कलाञ्च तु फट् ततः । एवै न्यासविधि कृता ततो घ्रं परदशयेव् । शि- 
रिः शिवस्योक्ता सैव शांतिषदायिनी। एषते सद्रभाग इति युद्रामदशेनम्। इति हेमारौ 



( ९२१ ) 
बोधायनकरपोक्तेमवादीनां नाम्नामत्यादुवाकस्य चतुर्दशमेत्राणां च न्यास उक्तः । 
पहाणेवछता बौधायनघ्त्रऽुक्तत्वानैते न्यासा उक्ताः] अत पपरतेषापनुष्ठाने छ. 
ताकृतप् । इते खभ्युदयोऽकरणे तु न सदरवेयुण्यम् ॥ 

॥ अथ पंचमन्यासः ॥ 
अथ पेचमन्यासपाई ॥ ^“ शिवसंकसपं हृदयमित्यादिः ” श्षिवसंकरयेन 

करषिणा दृषमनुवाकं शिवरसकद्पपदषरितपृर्नाते, वा क्िवसकरपं तदह 
हदयरूप्ंगं शद्रस्य रोद्राध्यायं डक्षणत्रस्य जानीयात् । अतो न्यासकारे हदये 
न्यस्तनींयम् । यथाह देाद्रो कोरिकः । ““ हृदयं हदय जप्तवा श्ीष्नि चुक्तं च पौ 
रुषम् ” इति । यदा तु काण्वानां शिवसंकरपघटिता चानुवाकासिका पकेव ऋक् 
पटथते तदा शिवत्तकरपपनुवश॑शिवर्सकल्पपत्रे या रुद्रस्य हदये जानीयादिति 
व्याख्येयम् । एवयुत्तरजापि । पुरुषसूक्त ““ सदशीर्षेत्यादि षोडश्र्वारक यलु- 
वाकं रद्रञ्चिरो जानीयात् । उत्तरनारायणम् (“अदुभ्यः संभूतः" इत्यादि षडट्ऋषा- 
तकमलुवाकं सद्रशचिखां जानीयात् । अपरतिरथपपरतिरथेन ऋषिणा टै “ आशु 
शिशानः ” ईस्यादि स्षदशचत्मिफमनुवार्क रद्रकवचं जानीयात् । 

` -१ अत्र एकस्मिन्परस्तके विषो यथा-केचित्त॒॒ ““ आशुः रिश्चानः ' इत्यादीनां 
सपतदशानामूनामभतिरथक्रदषिरिति स॑हितामाष्ये उन्वरभद्धोक्तिमश्नन् सुजपेद् व्याहृति 
पूवा गायत्रीं सप्रणवां सङ्खत्रिवा रक्षोघ्नीः पिच्यमेत्रानपुरुषसुक्तमधतिरथमन्यानि च पवि. 
त्राणीति सूत्रन्याख्यावतरे अप्रतिरथं ^“ आश्युः रिद़ानः ” इत्यादि सप्तदशाच॑मिति क- 
कौपाध्यायहेमाद्र्ादीनां व्याख्यानं चाश्रित्य सप्तदेश्चैनाखवकिन' कवचन्यासमाहः । त- 
दतेद्तुपपन्नम् । यतोऽप्रतिरथं दवादशेचमेव न सप्तद्शचम् । तदुक्तं सरवादुक्रमसूपर. आश्य 
रैन्री्वादश त्रिष्डमोपरतिरथः " इति । एतत्पत्रं देवया्ञिकैरित्य व्याख्यातम् । “ आ 
शिनः '” इत्याद्याः ˆ“ अमीषां चित्तम्  इत्यता दादश ऋचखिष्टभास्िष्टपच्दस्काडू्र- 
देवतया इद्रएत्रोऽपरतिरथरसज्ञकः ऋषिरपश्यदिति । शतपथश्रुतावपि । तस्मादूत्रद्याऽप्रतिरथे 
भपतीति श्रहत्योक्तम्। ““आड्युःशिसानो हेषमो न भीमः” इ्यै्योभिह्पा द्राद्डा मवेतीति। 
बृहत्पराशषरस्मृतावपि । “अंशुः शिशान इत्यादि प्रतिरथ उच्यते । एतच्ना्ना मुनिस्तत्र 
देवता चामरेश्वर। निष्टरपुंदो जपादौ तु विनियोगो यथोचितम् |" इति । अन द्रादशाना- 
चां त्रिषटपूदस्कत्वस्य क्रमेण समधीतत्वात् ^“ अवष्टा ” इत्यादीनां कासां चि्वां 
रोत्तरत्वाच्च दरादशेएवापरतिरथ इति गम्यते । अतश्च । द्रादशभि; ऋग्म; कवचन्यापत 
इति युक्तश] नच स्वादकमघुप्रे छ्य तरादपदेसादू “अवघष्टाः' इत्यादीनीं पैचांनामूचा- 

१८ ४ 
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॥ अथ शतरुद्धियवि चारः ॥ 

८४ ्ूतरुद्वियपञ्चपमिति ` अत्र स॒तरद्रियशद्धेन षटूषष्टि्टिकाटको गोद्राध्या- 

योऽभिधीयते “अथातः शतरद्ियं जुहोति ” इत्यादिकया ^ नपरष्ते रदरमन्यवे ” 
इत्येतया शरुत्या शतरद्रियहोम उत्तरपकतस्यापरस्यलश्त्यां परिधिंदस्वकपरमनाके- 
कष्टेन शातयन् संततं जतिंकमिभ्रान.गवेधुकासक्तनजाक्षीरमेके तिषटन्युददख ५ नम- 
स्ते" इत्यध्यायेनेत्यादिकेन कात्यायनसूत्रेण च इतरशद्रियहोमे रोदराध्यायस्य वि- 
नियोगात् । शरतरद्रियहयोमस्य तु क्रियारूपत्वेन तेनाह्न्याससंमवात् । ततपाधनेन 
रोद्राध्यायरक्षणेन मत्ेणेव तसंभवात् । अतश्च रोद्राथ्याय एष शतरुद्रियमित्यवगम्य- 
ते । अत्रकेचित्पर्चरामकाशचिदीकषिताश्चय आहुः । रोद्राध्यायस्य षोडशच।सक आ- 
धोऽनुवाक एव शतरद्वियम्। शिवसंकल्पपिरपाचनुवाकपाटस्षपानाधिङृरण्यात् । 
दातरद्रियत्वधमेस्य वेदत्वादिवसर्यापष्टत्तिकलराच्छिएषपाचाराच्वेति। तदयुक्तम् । 
शतरद्रियशद्धस्य संपूणरोद्राध्यायाभिधायकलात् तथादि । ““ अग्रातः शतरद्विथं 
जुहोति ›? इत्यज्ाग्निहोत्रशद्ध इव शरुख्यया स्या चतरुद्ियाख्यं होम विदोषममिधतत। 

कृते त॒ । “अथ हैनँ ब्रह्महारिण उचुः, कि जप्येनामृततवं गच्छति तन्नो ब्रुहीति 

मप्यप्रतिरथऋषि स्यादिति वाच्यम् ।. विदोषतोभ्लक्ताषाणां मंश्राणां ^“ इषेत्वादि खं ब्र 
दयात विवस्वानपदयद् ' इत्यनेन सतवै्ाषारणतया ऋषेरपदिष्टखेनाङपदिष्षित्वाभावात् । 

अत एव ““आश्ुरदी" इति घरू्रव्याख्यावपरे देवयाज्ञिफैरुक्तपू। अव्त्यादीनां पचानाम्- 

प्रौ कात्यायनेन विनियोगानमिषानान्नेताप्तामग्निसंधिनः प्रजापतिः साध्या वा ऋषयः कितु 

विवस्वानेव सर्वसाधारणः प॑चानामूषि इति । ““उदयच्छेधासुपयच्छेपयमनीरगनये प्रहवियमा- 

णाया .......खदेहि त्रहन्नगनाविति प्रतिरथं जपे" इति कात्यायन त्रयाख्यावते 
देवमाष्येऽपि, आहवनीये प्रणीयमानेऽप्रतिरथस्य द्वादश्रुवन्नग्नाविति सप्र। तस्माद् न्या 
ऽप्रतिरथ जपतीति श्चति चोदाहूत्योक्तप््। अत एवान्यत्रापि स्मातयत्राऽ्रतिरथं जपेदिति विधिः 

श्रयते तत्र सर्वत्र द्रादशर्चो जघ्व्या; न सप्रदरोति। हेमाद्रयावपि हृषोत्सगप्रकरणे। ““यथा- - 

कत्य तान् सर्वान् रुद्राध्यायं समाहितः॥ “्रावयेस्योरुष सूक्तं तेया पतिरथानि चः” इति 
पारस्वरवाक्यमुदाहृत्योक्तप्। ““आश्चुः शिशानो हृषभो न मीमः'' इ्याव्रदरादरार्वोरति- ` 

रथकजञां इति । यत्त आशुरित्यादीनां सकषदशानागरचामप्रतिरथक्रुषिरिति संहिताभाष्यकार- 

सवटभ्ेमक्तं । यचाम्रतिरथमाश्ुः शिदयान हत्यायाः प्प्द्राच इति श्राद्धपत्रव्याख्यायां 

कर्कोपाध्यायहेमाद्रयादिभिरुक्ते तत्पूव क्तपरवाजकम श्रव शतपथश्वुतिन्दत्रारारस्पृतिविशद्ध- ` 

-वाश्चोपे्षणीयमिति । ` 
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सहोवाच याप्य; शतु ् रियेण › इति जाबाङश्रत्यादौ नपविध्यन्यथानुपपरयां 
दातरद्वियहोमसाधने संपृशरोद्रध्यायलक्षणे मंत्रसश्रदाये लक्षणया शतरुद्ियश्च- 
ब्दोऽभिधत्ते । एवे च सति जपे विनियुक्तस्येव रोद्राध्यायापरपर्यायस्य श्तरद्रियस्य 
^“ शतरुदियमन्म् ” इति बोधायनसत्रे, तदद् £ अक्चे तु शतरुद्रियम् ” इति को 
शिकस्मृतो, ¢ जतसद्रियमन्ेषु देवस्यान्नं भकल्पयेद् "” इति बृहत्पराशरस्थृतो चा- 
तन्यासे विनियोगाभिधानात् संपृणरोद्राध्यायवोधकलवेन भरसिद्धस्य शतरुद्रिय- 
राद्वस्य प्रथमानुवाकपरतया संकोचो न युक्तः । भरमाणाभावात् । प्रथमादुवाकमाध- 

 बोधकत्वेन शतरद्रियशद्धस्य प्रसिद्धभावास्च । शरिवतंकर्पादिशद्वानां तु तत्तदूनु- 
वाकामिधायकत्वपरसिद्धधुक्तमयुबाकामिषायकत्वभ् "एतेन शतरुद्विथल्वधमस्याधा- 
चवाकपात्रे पेदत्वादिषस्पर्याशचित्तिकलादिति यदुक्त तन्निरस्तम् । पबोदाह्मै 
व्यि; शतरद्रियखधरमैस्य पयिः संपू्णरोद्राध्याय एव साधितत्वेनायादुधाकम्र 
तस्य पर्यािकरपने प्रपाणानुपरंमात् । नच स्ुदाये पर्यापनिदत्तिकस्य पेदतादि 
धस्य तदेकदेशोऽपि वेदत्वग्यवहारदशेनेन पयांभिखीकारवदादानुवाकमजेऽपि 
तत्स्वीक।र आवदयक इति वाच्यम्| दृषटातासिद्धेः । तथाहि । पेदत्वव्यवहाये हि 
वेदेकदेशचमाक्त इत्यनन्यरभ्यो हि शब्दाय इति न्यायं पन्वानैरभियुकैरगीडृत 
पिति प्ररृतेऽपि तथेवेति दिक् । यच्चोक्तं चिष्टसपाचारादिति तदपि श्रतिस्मृति- 

 विरद्धशिष्टएमाचारस्य स्मृतिचरणे मैः प्रामाण्यानभ्युपगमान्निरस्तम् । किच 
दातरुद्वियशद्धर श्चुतविव व्याख्यातः ““ षष्टि हर गीणि च शतन्येतच्छतरद्रिय- 
पथत्रिज्ञदथ पचत्रिशदिति । प्रचविश्रतयधिकचतुः सातसंख्याका होमाः शतरुद्रि 
यमित्यथः । रोद्राभ्याये देवतासंबवबोधकानां यजुषां तावतवात् । यथाहुः । 
““ शरतरुद्वियद्येमः 2 इति सत्रे ककोपाध्यायादयः नपस इत्यध्यायेन मचदन्य स- 
ततं जुहोति, वहूनि चेतानि कर्माणि श्रयते । षष्टिश्च इषे त्रीणि शतानि, एतच्छत 
सद्रियपथत्रिशदथ पंचतरिद्यदिति, एतावतो सद्रदेवता संबेधाः `” इति । तस्मासव- ` 
विंशस्यपधिकचतुःशतसंख्याकेषु होमेषु विनियुक्तानामेव यजुषां शतरद्वियलम् क- 
यर पुनरत्र रोद्राध्याये पंचरविरात्यथिकानि चत्वारि शतानि यजूपिं भवंतीति चे 
च्छणु । उद्यते । नमस्ते इत्यध्याये तावन्नवानुवाकाः सति । तत्र प्रथमानुवाके प्र- 
थपा वंडिका, त्रिपदा, गायत्री, तानि ग्रीणि यजंषि।१। यति र्द शिवातन्रित्या- ` 

१ एतेन-दइ्यारम्य-श्ुपगमांनिरस्तम्-इत्यतःपाठ एकस्मन्पुस्तके नास्ति । 
२ अत्राप्येकमन् पुस्तके कचित्कचित्पाठभेदो ददते. 
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श्भ्य तिलिशतष्यदा सानि पादश्च ।४। अध्ययोचदित्याधासितज्लः पैवपदीस्तानि प॑ 
चदश पूवैः सह तरिरत् । ७ । नमोस्तु नीदप्रीवायेयारभ्य सप्रचतुष्पदास्तान्यष्टा 

विषति पैः सहप॑चाशद् । १४ । मानो महातमित्यादिके षट्पदे तानि दवा 

दश्च । पैः सह सक्ततिभेवति ¢ हिरण्य बाहवे ? इत्यादिषु ^ द्रापे अधसस्पते "' 

हर्यतः प्राक्तेषु सकस्वनुषाकेषु चतुधलवारशदिक देशे यज्षाम्। तदाह । सर्वा- 

दुक्रमसू काप्यायनः । मध्ये सर्वाणि यजूषि हिरण्य बाहव इति तिसतोऽदीतयो 
रद्राणामिरेयादिना नपो बः किरिकेभ्य इत्यग्निवायुखुयेहदयभूताः पेचव्याहृतयो 
बहुशददवरपा इत्यतेन।। तत्रैवं भकारः । “नमो दिरण्य बाहवे सेनान्ये ” ईत्याकदे- 

क यजुः। एवष्ुत्तराण्यपि । तत्ेकेकस्यां कंडिकायापषट वषट यजूषि भवति । तानि 
द्चसु कडिकस्वशीतिः सपयते । एवं त्रिशकंडिकादु नमो वः करिकेभ्य इत्यतः 
धाक् तिसोऽशीवयशतारिशदधिकानि शतद्वये यलूषि मेति । यथपि नमोवः 

किरिकेभ्यः इत्यग्निवायुशुयेहदयभुताः पचव्याहृतय इत्युक्तं भगवता कात्या 
यनेन तथापि नमो वः किरिकेभ्यः इत्यादीनि चलार्यैव यजूषि नतु पंच । चतुर्णा - 
मादौ नमः शद्वादीति सहिता माभ्वकारो महीधरः । देवयाहिकादयः करपघ्रभा- 
घ्यकारा अप्येवम् । अत्र च नमो विचिन्धतकेभ्य इत्यादिषु तरिषु मेतरषु विशेषण 

पिरेष्येण विना पथवस्ानाभावाद्विकषिष्यत्षेन देवानां हृदयेभ्य इत्यस्यादुषणः का- 
यः  अनुषगस्तु होमादिकरमद यत्र मंत्राणां पृथक् पृयक् विभञ्य प्रयोगस्तत्रैव न 
पुनजेपादो । तत्र तु यथाध्ययनमेव पाठः । अवशिष्टो विशतिकंडिकात्मकथ 
रमानुवाकस्तस्मिन् मीड्मेतयेकां नमोस्ु श्डभ्य इति तिश्च बनेयिखाञ्वचि- 
षाः पोडकंडिकाश्वतुष्पदा तानि चतुः षष्टिः । मीदृष्मेस्येका पेचपद्ां तानि १ । 
एवं तानयेकैकोनानि सप्ततिभैवंति । नमोस्त द्रेभ्य इति तिष्टषु कंडिकासु चतुदश 
यजुमि । तानि । द्विवलारिश्त् एवमेकोनसपतस्या सहेकादशाधिकानि रत मवति । 
सरवेषवेकीडतेषु पैचविशत्यधिकचत्वारि शतानि यवि मवति । अत्रैवं पंत्रसंख्या- 
बोन होमप॑ख्या ज्ञेया । “षष्टि है त्रीणि चः" इत्यादि श्तिवक्राचेवे मजविभागः । 
अपेतवीतैतियछ इतिवत् वचनास्ताकाक्षाणामपि मंत्रम् । दिवो परात्रयेतिवत् । जहा- 
मि सेदिमिति वच । देवभाभ्येऽप्येवं मंत्रविभाग उक्तः । षष्टथित्यादि भुतिषुदाहस्येता- 

वेतो द्रव्यदेवता संर्बधा इत्युक्ततास्कको पाध्यायादीनामप्ययमेव मंत्रविभागोऽभि- 
प्तः । यत्त श्री अनैवमाष्ये आचरः षोडश चलारिशवर् द्वैरते तिखगामशीतीनां । 

पैचन्याहृतयः। द्रापे धप्॒ अवताना दक । व्रीण्येतानि यजुषि, इत्येवमेकाशीतय- 

पिके इतर य्चेषि भवंति, इस्येतावंतोऽतर होमा हत्येवं मंजविभोगोऽभिदितः ! स- 
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पषटिमेत्यादिशुतिविरोधाककैदवभाप्यादिरेयविरोधास्वोपेक्षणीयः । अतश्च रौद्रा 
ध्याय एव शतरद्वियक्षब्देनाभिधीयते । अश्लन्यासे जपे च तस्यैव विनियोग इति 
युक्तम् । बहत्पराश्षरोऽपि रोद्राध्यायस्येवाञ्चन्यासे विनियोगमाह । तथाहि। ““ शच- 
तरद्वियमच्चषु देवस्यान्ने भरकरपयेत् । *” इस्यनेनाह्वन्यासे चतरद्रियस्य विनियोग 
मभिधाय ““ छंदोदेवतपाषैयमथातः शतसद्रिये । ज्ञानस्य कमै सेज्ञतं दिनानां येन. 
जायते ›? इत्यनेन शतरद्रियस्य ऋष्यादिकं कतु प्रतिन्नाय “ आयचानुवाके इद्राणा- 
माचायां तु ऋषिद्विनः ” इत्यादिना “खद सर्वाञ दैवत्यं धिनियोगो यथोचितम्” 
इत्यतेन संथेन रोद्राध्यायस्येन ऋष्यादिकपभिःदथता संपूर्णो रोद्राध्याय एव शतरुद्रि- 
यमिति । अन्ञन्यासे च तस्येव संपुणेस्य विनियोग इति च सपषटयुक्तम् । यदि तु 
मथपानुवाकमात्रस्येव शतरद्वियसेनास्नन्यासे विनियोगः स्मृतिकर्तुरभिपतः स्यात्त 
जपे विनियुक्त शतरद्रियापेश्नयाऽद्न्याते विनियुक्तशतरद्वियनिष्टो मेदः स्मृतिकरतेबो - 
क्तः स्याद्। सच नोक्तः । स्तुतस्तु शतरद्वियपदेनोपक्रम्य यदत्र रोद्राध्यायस्यार्षाय- 
भिधाने त्दरशतरद्रियपदयोरथेभेद् निराकरणाथम्। अत एवोक्तममिषुराणे “श्ातर- 
द्वियसं्गप्य दद्रस्वांगानि पंच हि। ष्चागे न्यस्य तं ध्यास्वा नपेदरदौस्ततः क्रमादिति । 
तस्मान्नपे धिनियुक्तस्येव रोद्राध्यायरक्षणस्य शतरद्वियस्याक्चम्यासे विनियोग शति 
यक्तपुत्पश्यापः । पहागवानुसारि गो देवयाश्गिकादयस्तु ““ शतरुद्वियमद्लम् ›' इत्यत्र 
“श्त्वपमे द्रो अरः”. इत्यादिः “ यत्कमेदं जुहोमि तन्मे समृध्यतां बयं स्याप- 
पतयोरयी णाम् भूयवः स्वः स्वाहा ” इत्यतस्तेत्तरीयश्चाखायां समान्नातोभ्लुवाकः 
एव शतशद्ियं न पुननेमस्ते शुद्र मन्यव इति रोद्राध्यायलक्षणश्षतरद्वियमित्याहुः । 
अत्र च चतस्र एता आहुतीजुहोति। “स्वपने रद्र” इतिशतरुद्धियस्य रूपभ । “ अ- 
प्रादिष्णु?› इति वसोर्पारायाः 1 “ अन्नपते › इत्यन्नहोमः । “° सप्ततेममे समि- 
धः सप्जिहा ?" इति विश्वप्रीरिति। इति नाचिकेतपकरणे तेत्तरीयश्चालायां समान्ना- 
ताश्ति्ूरम् । तथा तत्रैवापरा श्रतिः । ““सेवर्रो वा अगिनर्नाचिकेतः। तस्य वसंतः 
शिरः । ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः । वरषा उत्तरः । शरतुच्छप । प्रासाः कपेकाराः। अदो- 
रात्रे श॒तरद्वियस्। पञन्यो वसोर्धारा । यथा वै पजेन्यः। सृष्ट इष्टया परजाभ्यः सर्वा- 
स्रामान्पुर्यति एवमेव स तस्य सर्वान्कामान् संपूरयति । योग्नि नाचिकेतं चिदुते यदु- 
वाचेनमेवं वेद » इति। एतच श्तिदरये श्रीविद्यारण्यायेःर्याख्यातम्। खमन स्द्रे्यादि- 

` भिश्तुभिरवुवाकेश तस्य आहुतीसहयात्। यथ महामन शतरुद्विय्ंतो यश्च वसोधांरा- 
्र्रस्तयोरुभयोः प्रतिनिधिरूपं ^“ त्वपनेरद्राग्नाविष्णु ›› इत्यञुवाकद्वयम् । अन्नपते 
इस्यनुवाकेनान्नहेमः काथः। सकते अग्ने इर्ययमनुतराको विश्वरीसंज्को रि प्रीण- 
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यति विष्वभीरिति । योऽयं नाचिकरैताधिशक्तः सोऽयं सैबस्सरासकरवेन ध्यातध्यः । 
तस्य नाचिकेतामनेः संबर्सररूपस्य पक्ष्याकारस्य वत्तततु; िरःस्थानीयः । प्रीष्प- 

वैत दक्षिणोत्तरपक्षस्थानीयः। श्रदतुः पुच्छस्थानीयः। चेजादयो मासाः कपेकाराः 
्रुलिक् स्थानीयाः। अहोरप्रे तु “ त्वमभेर्दर ' ' इत्यस्य शतरद्वियमेजस्य स्थाने 

ते । योऽय पनैन्यः सोऽयं ^ अघ्राविष्ण ” इत्यस्य वसोर्धारा पत्रस्य स्थाने व- 
तैते । तदेवधुक्तावयवविशचिष्टो नाचिक्रेताभ्निः सभ्यक् पूरयति । तत्र दृष्टातः । यथा 

रोके. पञञन्यः सम्यक् दृष्टं यथा मवति तथा इष्टि सपाय प्रजार्थं सर्वान्कामान् व्रीह्चा- 
` दिदूपान् सेपुरयति एवमेवाये नाचिकेतनाग्निरिति दृष्भ्यामिति । एवं चोक्तशरु्यो 
भ्रीविधारण्यपादकृतन्याख्यापर्यारोचनैन “४ समगर ›› इत्यनुवाकस्य शतरि 
यमत्रस तावदवगम्यते । तथा च ^“ चतरद्रियपद्चम् ?› इत्यज रोद्राध्यापरक्षणश्चतर- 

द्रियपरसक्तावपि ^“ शचिषतकृरपम् * इत्या्यरुवाकपाठस्सपानाधिकरण्यात् ‹* स्वम- 
मनेरुदर ” इत्यनुवाकरूपस्येव शतरद्रियम॑जस्य चतरद्रियशब्देनापादानं युक्तमिति ते- 

पापाञ्चयः। अपरे तु “ तममे रुदर ` इत्यनुवाकष्य हात शद्रियपनस्पयुक्त पन्यपा- 
नाः पुवोक्तां शरतिमन्यथा वणय॑ति । ̂ “ चतस्र एता. आहुतीजुहोति ” इति वाक्यति- 
हिताघु चतष्टष्वाहूतीषु “ खपे रद; इति शतरद्रियप्य. रूपपिस्यादिभिधतुमि 
पाक्थः “सममे श्ट” हैस्यादयश्चस्वारोऽनुबाकाः करणत्वेन विधीयेते इति तु सर्वेषां 

तवननिविवादम्। अत्र च ““ स्वपने इद्र" हत्यस्येति करणेनान्वयः। इति करणेन ¶ 
करणत्वममिधीयते। तच क्रियासाकाक्षम्। अत शतरद्रियस्य रूपपिस्यनेन न तस्या- 
न्वयः । तेन क्रियाया अनभिधानात् । ̂ “ समगनेरद्र ` इत्यस्य शतरेद्रियस्य रूप- 
पित्यनेनान्वये तु ^“ तप्नेष्ट् " इत्यनुवाकस्य होपसबेधो न स्यात्। “त्वपगनेश्दर 
इत्यनुषाकः शतरद्वियस्य रूपमित्यन्वयेन होपांगखबोधक्पमाणानुपरुभात्। ईति कर- 
णस्य चानुवाकनिरदेशाथकलात्तेन करणत्वानमिधाङैन तस्य क्रियाकाक्षियां अनुद- 
याच्च | ननु च होमस्य तावदुपकारकाकांन्ना । अतश्चोभयाकांक्षारक्षणपरकरणेन 
होपसंवंधो भविष्यतीति । नेतदेवम् । ̂ “ स्वमम्नेसद्र ` इत्यमुवाकस्य वाक्याद्धोम- 
संमधलाभे सति प्रकरणेन त्ष्टाभकस्पनाया अयुक्तखात् । प्रकरणाद्राक्यस्य बरीयः 
स्खात्। इदमेव वाक्यं तस्संबधबोधकमिति चेत्, तिं अनेनेव वाक्येन “तमनेष्ट" 
इत्यनुवाकस्य हौ पसंषबधो विधेयः । त्येवानुवाकस्य तेनेव वाक्येन शतरद्वियंमत्र 
रूपत्व च विधेयमिति वाक्यभे्ापत्तिः । “स्वमरेरुटर" इत्यनुवाक्यघ्ुदिशय भ्रतिनि 
पित्वापरपयायश्चतरद्रियपचरूपखस्य “ अग्नाषिष्ण् ?› इत्यनुवाकथुरिश्ष्य वसो 
धारा मेत्ररूप्खस्य च षिधेयसे होमवाचकतया प्रतिद्धयोः श्रतरशद्वियवसोधांरा ¶- 
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व्दयो परते विधौ छक्षणापत्ति । ^“ न देवताशद्वक्रियमन्यायैला- 
दिति ` । ““ न देवताशब्दक्रियाः परयेखात् `` इति जैमिनिकात्यायनाभ्यां त- 
त्कायकारित्वलशक्षणपरतिनिधिलस्य मेत्रेषु निराकरणात् “ स्वपरनेष्रग्नाविष्णू " 
इत्यनुवाक्रयो; रतरुद्रियवसोषारापेत्रयोः भतिनिधिलासंमव्रश्च । $ वरि । 

मेवाक्ये श्चुतेनजुहोतीति पदोपस्थापितहोपक्रिययाऽन्वयः । “‹ सपम्नेशद्र '” इत्य- 
खुवाककरणष्ेपः श्नतरद्वियस्य ५ अथातः रातरद्विय जुति ? इति श्रतिरिहित 
शतरुद्रियहोमस्य रूपं “ स्वमग्नेरद्र ” इत्यनुवाककरणको होमः श्रातरद्रियहोमरूप- 
तया ध्येय इत्यथः । एवम् “ असराविष्णु ' इत्यनुवाककरणहोमो वसोर्षाराया; 

अथातो वसोर्धारां जुहोति ”? इत्यादि श्रुतिविदितवसोरारा रोषस्य रूपम् । ब- 
सोर्धाया होमरूपत्ेन ““अग्नायिष्णुः› इत्यनुवाककरणको होभो ध्येय इति । न वं 
वाक्यभेदः । “'लमप्रसद्रः" इतस्यनुवाककरणको द्येमः च्तरद्वियहोमस्य रूपं विजानी 
यादित्येवं विशिष्टविधानेन तदप्रसक्तेः । नच विशिष्टविधो गौरवम् । “ चतख 
एता ›› इति वाक्यविहितहोमेऽपाप्रप॑चसैबेधांशे शतरुद्रिय होपरूपत्वांशे च विधिव्या- 
पारस्य ` पय्यैवसन्नत्ेन होमे तादयर्यवसनाभावात् । अन्यया वाभ्यांतरपाप्षद्ये- 
मोदेशेन मेत्रसवये शतरुद्धियमेत्ररूपतवे च विधीयमाने पराप्ते कपेण्यनेकशुणविधाना 
्राकष्यभेदः स्यात् । न च पवेवाक्यविदितायापमाहुतावनेन वाक्येन मंत्रविधाना- 
तस्येव शतरुद्रियर्मजरूपखभतिपादनं युक्तमिति वाच्यम् । इति करणेनाभिहित 
करणत्वस्य क्रियाकांप्नायां पूषेवाकये श्रतेन ““ जुहोति 2 इति पदेन दोमक्रियाया 
एवोपस्थापितसेन तस्यैव शोषिणो होपस्य शतसद्रिवरूपस्वपतिपाद नमवे तच्छे, 
षस्य ५ स्वमग्नेरदर " इत्यसुवाकप्य -रातसद्रियमंत्ररूपत्वप्रतिपादनस्य पूर्बाक्तदु- 
पणगणस्य तद ब्यस्वेनायुक्तत्वात्। न चेवरविधो रक्षणा शतरुद्विथवसोधारात्रब्द।भ्यां 
होमश्यैवामिदितलात्। <“शतर्द्वियै जपेत् इति “शतरुद्रियपधोतेः' इत्यादौ तु ज 
पादि विध्यन्यथानुपवत्या क्षणया कतस्द्रियदो पस्राधनीभूतसेद्रध्यायरन्तणशषतशद्रिय- 
पत्रपरतस शरतरुद्रिय शब्दस्येव्युक्तप्। तस्पाद् “समण्नेर्ट्रः? इयनुवाककरण रोप्य 

श॒वर्द्रियदोमरूपलप्रतिपादनद्रारा “अग्ना षिष्णु'” इत्यसुबाकृकरण फदोमस्य वसोर्धारा 
होपरूपतपरतिपादनद्वारा च नाचिकरैताधरिरेव स्तूयते। यथा सोत्रापण्यगेषु सोपांगरूपता 
प्रतिपादनद्रारा सोत्रापणिरेव स्तुतः। ष्दीक्षाये रूपं शष्पाणि प्रापणीयस्य तोक्भानि। कर- 
यस्य रूपं सोमस्य कजाः सोमासो ” इत्याद्याभिरेकोनविश्तिकंडिकाभिः । व्या- 

ख्याताश्च ता उव्यटश्रीविधारण्यपादपहीषरभद्रादिभिः नवमरूढवीहितरूपाणि 
दीक्षणीयत्वेन ध्येयानि । एवमग्रेऽपि । नवधरूढय्वरूपाणि तोकंमानि. भाणी 
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यस्य प्रापणीयेष्टरूपतेन ध्येयानि । सोपस्य क्रयस्य रूपं छाना; सोपक्रयोऽस्ति 
सोमे । अनर छाजास्तस्य रूपं । छाजा; सोपक्रयेण रूपेण ध्येया इत्यथै; ! सोपक्रय- 
स्येति समासे युक्ते तदभावः सोपरक्रयपदयोव्यैत्ययो रूपपदेन व्यवधान च छादे । 
सोमारावः सोमखडास्तदरपसेन मधु ध्येयप्। यद्रा मधुरखादा छाजा एव सोपांशषो 
ध्येया इति । शेषकंडिकान्याख्यास्तु माप्येभ्योऽवगेतव्याः । इृहोपयोगामावाद् ` 
ग्रथभूयरत्वमयास्च न ता उपन्यस्ताः। एतादृशः परस्यः परशस्तोऽयं॑ नाचिक्रेता- 
ग्नियेत्र महामेरप्यत्र पहामेरप्यंगभूतो शज्ञतरुद्रियसोर्थाराहोमौ स्तः । अतोऽय- 
मनुष्ठातन्य इति। या त्वपराश्रुति्राहूता तस्यां तु स्पष्टतया कालबयपेषु कयखव- 
यबबुद्धिः कतैष्येति थतिपादितलान्न विरोधः। तमात् ५ तममे रद्र ', इत्यनुवा- 

` ककरणकटोपस्य दिष्यादीनां दीक्षणीयस्वादेरिव शषतशद्रियहोपत्वाभाषेन तच्छेषस्य 
^“ त्वममतेषद्र `” इत्यनुवाकस्य शतरद्ियमेत्रत्वामावान्न «४ शतरद्रियमह्म् ” इ- 
त्यत्र शतसुद्रियशब्देन तदुपादाने युक्तम् । अनुवाकपाठसाहचयं तु “‹ खप्नेरदर ” 
इत्यनुवाकस्य शतरद्वियमन्रत्वे सति नियामक । नच तस्य तदस्तीस्य किचि- 
रम् । तप्माद्रद्राध्यायस्येव श्तरद्रियमेत्रतैन विनियोगो युक्तः । बृहत्पराश्चरोऽपि 
रोद्राध्यायस्येव शतरुद्रियत्वे मन्यमानो रोद्राध्यायस्येवाद्भन्यासे स्य्टतया धिनियो- 
गमाहं । तथाहि । ““ इतरृद्रियमन्चेषु देवस्यास्ं भरकसपयेद् ?' . इत्यनेनाश्चन्थासे 
शतरद्वियस्य विनियोगक्तवा “ छदोदेवतमापेयमथातः शतरुद्रिय › इत्यनेन श्व- 
तरद्वियस्य ऋष्यादिक वक्तु परतिज्ञाय “ आयायुवाके सद्राणामाधायात् चिद्धि 
जः ?› इत्यादिना ^^ स्रः स्वाप दैव्यं विनियोगो यथोचितम् '” इत्यन्तेन प्रयेन 
रोदराध्यायस्य ऋष्यादिकमभिदधता रोद्राध्याय एव श्चतरश्रयमिति । अच्न्याते च 
रोद्राध्यायस्येष विनियोग इति चाभिहितं भति! अग्निपूराणेऽ्येत्म् । अतण 
^ यज्ाग्रतादि षट्के रिवसकटपमाषेकम् " इत्यादिना हृदयादिनेत्रातागपचक- 
मत्राणापृष्यादिकयुक्तम् । न पुनरच्नन्यासे विनियुक्तस्य यतोऽन्न्यासे रोद्राध्या- 
यस्येव विनियुक्तत्वात्तदीयस्य ऋष्यादेशेत्युक्ततेन पुनशक्तापत्तेः । यदितु जपे 
विनियुक्तशतदद्रियमेतरपिश्नयाऽ्वम्यासे विनियुक्त शनषद्रियमनो भिन्नः स्यात्त 
तन्मेत्रोपदेश्चपुरः सरं तदीयमृष्यादिकपमप्यभिधीयेत । नचाभिहितम् ] तसमान्न  ख- 
मदर '' इति तेत्तरीयाजुवाकस्य श्चतरद्वियमेत्रत्वामावाच नाह्धन्यासे विनियोग स्तस्य 
युक्त ह्यं भरयसा भ्रमेण । चतुष्षष्टि कंडिकात्मकोरोद्राध्याय इति काण्वानां विशेष; 

अत्र नेव पचांगान्युक्तानि घुत्रहृता बोधायनेन । हेपद्रौ कौशिकोऽपि 
५ हदये हृदयं जप्तवा ीष्णि दुक्तं च पौरुषम् । शरिल(यादच षट्कं नारायणम. 
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युतम् । कवचेऽरतिरथं तदज्ने तु शतसद्रियम् 2 इति प्॑वागान्याह । बृदस्पराशषर- 
स्तु “ शिखा तस्य त॒ श्दरस्योत्तरं नारायणं स्प्रतम् । शिरः पुरुषस्तं च रिवस- 
करपकं च हृत्! कवच चायतिरथ नेत्रं विभ्राट् वुहरस्मृतम्। शतरद्रियमल्ेषु देवस्य 

भरकरपयेत्" इति षडगान्याहई । विधानपारिजाते जावारुशत्तिरपि । शिवसंकृखं हृदयं 
रक्त स्यातपौरषं शिरः पाहुरनारायणं चेव शिखां तस्योत्तराभिषप्। आशुः शिशानः कवचं 
ततर विशनाद्बृहसस्मृतप््। शतरद्रियमश् स्यालडंग क्रम ईरीतः।)'। इति अत्र वि्राडित्य 

सुवाक एष ग्राह्यः| इतरानुवाकपाठसाहचर्यात्। रिष्ठाचा रोऽप्येवम्। अवापि पर्चागन्यास- 

योधिकसप एव तुरयशाच्ललाद् । केचित्त बोधायनानां पैचांगन्थासो वाजसनेयिन 
त॒ षडंगन्यास इति व्यवस्थापाहुः । युक्ततरं चेतत् । बृहत्पराशरस्भरतैवाजसनेयिपर- 

ताया उक्तताद् बौधायनघूत्रस्य बोधायनशाखापरसाच्च । विकरपस्तु बोधायनवा" 
नसनेयिव्यतिरिक्तपरो ज्ेयः। यत्त परञ्रामकारिकायाम् । “सकामो न जपेुद्रनेतर- 
युक्तं जगुशुधा,। तस्कामद हनं त्यक्तवा दविर त जपेदिद। नेत्रहीनः कयं सोऽधः डूर्यातपु- 

सां पहत्कङम् । निष्कामस्तु जपेरसम्यक् च्निेत्र ्ुनिसत्तम"' इति सकमिनपं द्वितो 

श्रो निष्कामजपे तु भिन्न इति अयवस्थामिधानं तिल्यम् । एताहशव्यवस्थारया 
भृवाक्यस्य बृहराशरसृतिदेमाद्िमशाणेवादिष्वनुपभात् । शैवीषदगयदराैवाग- 

मे! “ कृतथु्िपरैष्सैः कृतां गुष्टौ हृदि न्यसेत्। हनधुद्रेयं समाख्याता शिरोधरा प- 
कीत्मैते । कखाटाग्रे समाधाय छृतद्ष्िपुरौ फरो । इर्याद्ध्वेपसक्त्रे तजेन्यो स्ेष- 
बाश्चतः । करौ रिषठायां सयोऽय कृतधुष्िुरा्ती । स्येष्टाबधः परसक्ताग्रो कनिष्टे 

घोध्वतस्तथा ॥ कर्यात्तेयं शिखाथुद्रा सर्वौपद्रबनारिनी । इतां पुष्टो परसक्ताग्रो त- 
न्य च त्रिकोणवत् । मृधि पथान्धुखं डता मयेदुभयपानश्चतः ॥ करो ह॑तं द्य 

कवचस्यामयमदा। कता नेत्रोन्ुख दस्तं सक्ता गष्टकनिषटिकाम् । भये मध्यमां करि 

चिन्नपयेदितरगुीः । नेजषुद्रेययुदिष्टा रक्षोभूतातिर्मजिनी । परस्परतद्द्र पुनरा- 
स्फोययेद् भृशम् । अश्खपुद्रेय्ुदिता सवैविध्रविनाशिनी" । इति॥ अघे पचपर न्यासं 
सर्वादौ केचिदाहुस्तन्निमूम् । तेन सवे न्यासाः सर्वेषां श।खिनां समाना एव । 

अत एव हेमाद्रिप्ामेवनारायणभटहकपराकरमभद्रादिभिेवयाश्षिकादिभिश्च पचैवन्या- 

सा उक्ताः । समूरं चेतत् । “ अथाभिधास्पे द्राणां शांतये गहमेधिनाम् । प्चगा- 
नां विधाने ठु '› इति बृहत्पराशरस्पृतो ॥ ^“ अथातः पेचांगद्द्राणां ्यासपूषेकम् " 
हति बौधायनसूतरे । « वध्ये शद्रविधानं तु पंचांग सेदं परम् ” इति वहिषुराणे च 
पानामेव न्याघ्ानां विधानद्ेनात्ः। एतेन निमूरुतवादेकादशन्यासान्वदतः परशु 

राभादयों निप्साः। पंवागि सजपेशष्टगै पगभ्येति । पवां इत्वा प्रणम्य स. 
१& 
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कुश्नपेदिप्यथः । पचे श्रखा सङृञ्जपेदिति वचनात्सद्चदावतेनहपकार्य अयि द्र 
शिवसंकस्पादिन्यास एव नत्वन्ये न्याषा इति केचित् । मावृदत्तप्तु पचांगं तदुपड- 
क्षितन्थासपात्रं सष्रज्जपेरषृदेवाध्रतनेऽप्यन्ये न्याप मवेतीत्याद । शिष्ट चासेभ्षयेव- 
मू । अच च| “उरसा सिरता इष्टया मनप्ता वचा तथा । पट्भ्यां कराभ्यां क- 
णाभ्यां प्रणापोऽंग उच्यते" इति वाक्योक्तो नाष्टंगपरणापः। र तहि । उक्त॑त्र- 
पाठमात्रं निवस्यैति पहाणवादयः सवे निषधाः। अष्टागपणामे पेत्रविधायक सूपं पहा- 
भवकारेरिस्थै परितप् । दिरण्यगरभो यः पराणतो, बह्मयज्ञान, मदीयो, रपश्वासया, 
भग्नेनय, याते अग्ने यथावः, खाहाग्नये, इत्यष्टा्टचो जपेदिति। देवया्ञिकनारायण- 
भटहादिभिस्तवन्यत् सर्व पूवेवस्पिलवा ““यातते अग्न इम यप? इत्यष्टा्टचो जपेदिति परि. 
तमू । हेमाद्रौ वरतखंडे । “एवै न्यासविधि कृखा ततो मुद्रा पदशैयेत्। शिवपृषटिः शिव- 
स्योक्ता सेवशां तिप्रदायिनी। एषते रद्रमाग इति युदरापरदशनम्। श्रीकापः श्रीिणि कु- 
वीत तेजस्कापस्तु ने्रयोः। युखे वन्नाध्कामस्तु अ्ीवायां रोगनाशमे। हृदये सर्मैकाम- 
स्तु नामो ज्ञानी प्रदशेेत्। प्रनाकमस्तु गुदे परे पदयुकापस्तु जेषयोः। जानुभ्यां प्रा 
मकापस्तु राषटकापस्तु पादयोः । वशीकरणकापस्तु वामहस्ते पदशयेत् । पापक्षयेऽ- 
भिचारे च व्याधेरपगमे तथा। बदिः शरीराकर्वीत रिवस्याहेति च सपरन। एवं प्रद- 
शयित्वा तु ततो ध्याने समारभेत् `` इति । शिवपुष्ियोनिषदरेति संपरदायनिदः ॥ 
(।यननमारमेदितति” । जपो होमोऽभिपेकथति त्रिषिधपिह यजनम् । जपहोमाच्न- 
विधि व्याख्यास्याम इति पू प्रतिक्नाततवात् । पहाभेवदतापि । यजने जपः पुजा- 
होमघ्रेस्युक्तम् । तैन बोधायनमते जपहोमयोः पूना नास्त्येव । अतश्च पूर्वोक्तमखिलं 
न्यासजातं वरिधायाषटांगं प्रणम्य बुदा मदश्ये खवासानं श्री ध्याता जपादिकं कार्यम् । 
बृहत्पराश्रेण तु ^“ सेप्रध्वस्ततरायः सन् ततो यजनमारभेद् ” इति यजनघ्रुपक्रम्य। 
अबु पपे सुरिप्ते च देशे गोचमेमात्रके । स्थेडिटेऽ्ुनमाछिरूय शुभ्रः क्षाछिततंदुः। 
तत्र पूनादिकं कयाच्छमवायेतिमेत्रतः ।' इत्यादिना पूजाया रिधाननच्छीरदर¶ूनन- 
मेव यजनघक्तम् । अतथैतन्मते स््ाप्मनो रुद्ररूपविभावनाति वक्ष्यमाणां पूजां विधाय 
नपारिकं कायम्" । इति ॥ अत्र ब्रृहतपराश्चयोक्तो विरोष उच्यते । 

॥ अथ पचप्रकारन्यासः ॥ . 

` “इषेसवादिषुमेत्रेु स जेह्ातेषु याः क्रियाः।दशपणवसंयुक्ता भूवः सवैरितीरिता” 
१ति। दशभणवा दधा । “आदो प्रणवदुचाये व्याहृतिः मणवाचिताःत्रदौ पणव 

१ जोकप्मवूधलङ प्रीहयकलयुमे सदपि बौषायनपुतो को सद पविभिः इति विरेष\॥ 
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कायो मंत्रि प्रणवः पुनः| ततो व्याहतिसंयुक्तस्ततेच प्रणवः वदा शत्येकः रार) 
अपरस्तु। आदो प्रणव्रपरुचायं सप्नव्याहतवस्ततः। मेत्रादौ प्रणवः कार्यो ॑त्राति पणवः 
पुनः । इति पर्यरामकारिकायां तु “ यद्रारंमेऽसाने च कायं एकैक 
एव सः"? ह्यक्तम् । तथा । ̂ : मनोजूतिरबोध्यभ्नमूर्धानं च मर्माणि ते । मानस्तोक 
इति हयेतस्यथपे पेचकं स्मरेत्)'› इति प्रथमो न्यासः। “पथम पेचक सपरेत्"” इत्युक्तत्वात् 

अथ द्वितीयो न्यासः। ^“ यातेर्द्रेति चूडायां शिरोऽसिन्पहत्यणषे। असेख्या- 
ता सहलाणि लर विन्यसेद् द्विजः । चक्षुषोरविन्यसेद् द्रत उयवकं तु यजामहे । 
मानस्तोक इति हयेतननासिकायां न्यसेद् बुधः । अवतस्य धनुवक्त्रे नीलग्रीचो तथा 
गले । नमस्तआयुपेष्येतत् स्परन्पत्रं प्रकोष्ठयोः । विन्यसेह् व्यस्तरपत्रोऽयं येतीर्था- 
नीति हस्तयोः। नमोवः किरिकेभ्यो हदये पटनाक्ननम्। नाभ्यां विद्राननयसेन्प॑त्र नपो- 
हिरण्यबाहवे । गुहे म॑त्रस्तु संस्पये इषा रृद्राय इत्यपि । मानोपहांतमपिव्युबारेषे रुर- 
जानुनोः। अवशट्रमिति हेतञ्जघयोरधत्रुचरेत्। कवचपध्यवो चद तदुपविस्विने इति । 
नेतरे तु नीकग्रीवाय प्रद्ुचधन्वनोऽच्रकम्। य एतावत एतेन विदध्याद् दिक् प्रधनम्।' 
इति । सोऽय शिखायक्खाती दिग्बंधक्ष हित एकोनविशस्यगन्यासो द्वितीयः ॥ 

अथ वतीयो न्यासः ^^ ॐ मिति च नमस्कारं भगवते ततः पुनः । द्द्रयेवि 
विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत् । प्रणवं विन्यसेन्पूथ्नि नकारं नासिकातरे । मीकारं 
तु छररे वै भकारं भुखमध्यतः । गकारं कटदेशे तु वकारं हृदये न्यसेत् । तेकारं 

दक्षिणे हस्ते रुकारं बामतो न्यसेत् । द्राकारं नाभिदेशे त यकारं पादयोन्येसेद्'' 
अथ चतुर्थो स्यासः । बरातारपिद्रं त्न्नोजग्ने सुगन्पथापरित्ति चपि  असुवतं 

तलायाम्यानोनियुद्धिरिवीरयेत् । बयं सोप तपीशशञानपस्मे शद्रा इति स्मरेद् । स्पा- ` 
नापृथितरिनोध्ेतल्ह्वीत संपुटं द्विनः। सुत्रापादि दिशां पालान् पाच्यादिषु स्परेदथ ॥ 

रोदरीकरणमेतदर ता पापैः प्रषुच्यते । यक्षरक्षःपिसिचायाः परेतभूतग्रहादिङाः । 
दष्ैत्याथ क्ाक्गिन्यो रेवस्यो दृद्धसंक्काः । सिहव्याघ्राद्योऽरण्या ये दुष्टाः श्रषदा- 
दिनाः । म्टेच्छवेधकचोराद्या यपदृतपृदाकवः । स्द्रीभूतमिमे स्व द्विज परयति 
बन्दिवत् । देदीप्यमानपचिभिदुद्गषेधकारकम् । दह्यमाना दवीयः सप्तषान्नः 
सुधामभिः । प्रगति हि ये दुष्टा द्विजास्ते सद्ररूपिणः । ̀` इति । अत्र “ दिश बा- 
सबधुख्यानां न्यस्तः सैपु उच्यते ›› इत्यभियुक्तोक्तेः संपुटथुद्रया न्यस्यपान- 

स्वास्च संपुरस्म् । इति ॥ 

अथ प॑चमन्यासः । स च शिखा तस्य तु सद्रस्योत्तरं नारायण स्मृतमित्यादि- 
नग्रेव शष्यमाणोऽप्यतरैवाजुसयेयः। एषं चास्य शृ्टाथेता संपयते। निर्णीते च इष्टाेता- 
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हुरोपैत पतदियकवत्य रढीवेस्यं पैवमे। व चत्र परोहरेण भवासिनिषै 
विध्य चातुविध्यं वा सपाम्नातम्। न पुनः पंचविधल्पि्याक्कनीयम् । ̂  अथा- 

भिधास्ये श्द्राणां श्चातये गहमेधिनाम् । प॑चांगानां विधाने तु यस्छृते हंति पात- 
कम् ?› इति वाक्ये तेनेव प॑चांगानामेव दद्राणायुपक्रपाद् । उपक्रमाजुरोधेन च 
स्यासनिष्पैषविधसस्य संपुटन्यासमादायेवोपादानस्य युक्तवात् एवे पंचधिषा- 
नूल्यासान् खा ध्यायेत् । इति ॥ 

॥ अथ सदारिवध्यानम् ॥ 

= पंवास्यं सोम्यमासाने सवभिरणभूषितम्। मृगकांछनमूर्धानं शुदस्फटिकस- 
निमम् | फणासदस्रविस्पूजदुरणप्रोपवीतिनम् । सपता्िविभ्वउ्ज्वाकजराभूरटकि- 
रीटिनम। सहस्तकरषिच्रा जत्लदैरवागादि विभूषितम् । ब्रह्मांड खंडवत् काक्षत्कपार 
बरधारिणम् । देदीप्यमान चंद्राकेश्वङद्ग्नित्रिनेत्रिणम् । >रोग्ययोतिह्द्धासख- 
त्वंय कपाठ्माहिनम् । दीपनक्ष्रपाङावदक्षमाराधरं द्विजा; । जिशेषवारि 

संपूण कमेद्ुकरं जम् जगद्बाधीयङृन्नादे चन् इपरधारिणम् । केयूर 

बद्धनगिदरमूषेरतनविराजितम् । मेखङाकिकिणीमाराश्ुक्तारावविराजितम् । षथरा 
व्यक्तनिगेच्छ्वभीरासवन् पुरम् । सरेमपषटनीराभव्याघ्रचर्पोत्तरीयकम् । विद्यय 
ताभमागेगाभासमू्ं सराचितपर । सपरस्तयुब्रनाधारधरणोक्षासनस्थितमर् ॥ त्रेशो 
क्यवनितापूधनतदेष्टाधरपावती । रक्षपूयेपभामास्त्रोक्यङृतपांइरम् ।॥ अमृतघ्रत- 
हृष्टंग दिग्यमोगपमाङ्कलम् । दिग्देवताक्तमायुक्तं सुरासुरनपरृतप् । निस्यं श्रा- 
शतपव्यक्तं व्यापिने नंदिनं धुम । द्विनो ष्यास्ेवपासानं सम्यक् शद्रस्ररूपिण- 
पू । सपष्वस्तेतरायः सन् ततो यजनमारभेत् ” इति । 

॥ अथ प्रूजनप्रकारः ॥ 
यजने पूजने तदाद अनुरति सुरि च देशे गोचपेमातरके । स्थदिकंऽुजपाङि 

र्यं प्रत्रपारिष्य तै पुनः दश्चाक्षरमिस्येः तत्र पूजादिकं कुर्यास्नमः प्रंमवयेति च | 
देवयाशिकिपद्धतो तु । ५अबुगुे सुक्षि च देशे गोचमेमात्रके । स्थटिरषुजमारिख्य 
शरेः प्षालितत॑दुरैः। तत्र पूजादिकं इर्याच्छमवायेति मंत्रतः 2 इति पाठः समान्ना- 
तः । अस्मिन् पदेऽुजमात्रमेव दद्रपीटमर । निणयसिधो शांतिरसते कपलाकरमह- 
पादधघृतपाठानुसा रिपृबोक्तपारे तु अंबुने दशाक्षरटेखनपात्रमेवाधिकम् । स्कंद पुराणे 
स्वेद पहादेवसंवादे तु भकारांतरेण सुद्रपीरद्ुक्तम् तद्यथा । पध्ये त्तं समािख्य 
तन्मध्ये च दशाक्षरम् बहिरषटदकं पतरं ततः -पोदशपत्रकम् । चतुर्विशतिपत्राभ्नं 
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तरिलत तदा । ववावि्तरकं त एत दयेतपधभम्। चपा धङं एतं चे- 
तुशे च भृहम् सस्व रजस्तमथति त्रिगुणः परितो हतम् । चतुदरारं दारदेशाद्दि 
नागसपातम्। सद्पीटमिति स्यात देवतास्तश्र षिन्यसेत् । चखारिशच्छतं चेकं देव- 
ताना्रुदाहतम् । कणिकामध्यदेशे तु रुद्रं पचास्यपारिखेव् | नमो भगवते शद्रायेति 
तारादिकं न्यसेत् । सोऽय दशाक्षरो मजः सवेकापायेतिद्धिदः । प्रणवादिनरोतानि 
पैचास्यानि ततः परम् । सयोजातं वापदेवमधोरं तदनेतरम् । ततस्तस्युरुषं भोक्तपी- 
शानं पंचमे क्रमात् । प्रथानमिदमाख्यातं प्रथपावरणे ततः । दङेष्वष्टसु नय्ादीन् 
पूर्वादि कमतो न्यसेत्। पूज्यपूजकयोपेध्ये प्राची स्यात्रलेखने। आदो नैदिमदहाकारो 
गणेशच्षमो क्रमात् } ततो भृगिरिटि संदोपाचेदश्वरसंहाः । षोडशारे ततः प्म 
द्वितीयावरणे यजेत् । अनेते च तथा सूम शिव वेकपदं तथा । एकर ्रिमूति च 
भ्रीकंठे वामदेवकम् । श्येष्ठ प्रेष्ठं तथा रुद्रं कां कङविकरणम् । वं बरविकरणं 
बरप्रथमने तथा तृतीयावरणे पतने चतुर्विशदछे तथा । अणिपा महिना वेति र्षि. 
मा गरिमा तथा पराः भाकाम्यमीरिवं वरिष्वं चाष्टसिद्धयः। ततःपरं क्रमेणेव न्य 
सेद् ब्रह्मादि देवताः । ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कोपारी वैष्णवी तथा ॥ वार्चै्रीच 
चायंडा चटिका चेति ता; क्रमात् । ततोऽष्टस्सितांगादीन भेरवान् चिन्यसेसपुनः । 
असितांगो ररुशनदःक्रोध उन्मत्तमेखः । कारभीषणसंहारा मैरवाथाष्टक्षतिताः । 
्रात्रिशपत्रके पूष भवाष्टकषुदाहुतम् । ततोऽनतो वासुकिश तक्षथ इखीरकः) क- 
कंटकः शंखपाटः कवरोऽश्वतरस्तथा । ततोऽष्टसु म्यतेदधनये पृथुं देहयमजनम् । शाङ- 
तटेये भरतं नलं राममिति क्रमात् । ततः इरा चरानष्टो दरेष्बरष्टसु विन्यसेत्। दिपवा ̀ 

न्निषधो षिध्यो पारयवान् पारियात्रकः मयो देमूटशच गेधमादनसेककः। चलाया - 

रणान्येषे पचपात्ररणे ततः। चसरारिदे पञ्चे पंचमावरण न्यसेत् इद्राचष्यो टोकपा- 
छानष्टश क्रमतो न्यतेत्। इपगिन यं चेव निकरेति वरणं तथा) वायुं वेरमी शानं दले- 
ष्वष्टसु विन्यसेत्। इद्रादिकोकपाकानापष्टा शक्तीस्तु षिन्यसेद्। श्वी सहा चवारादी 

खङ्गिनी वारुणी तथा॥ ृगारूढा च कोरी मिनी च तथाष्टमी ततोष्टनामायुधानि- 
वजञादीनि च विन्यसेत् । वजे शक्ति दंदलङ्खो पाशांङशगदा अपि। त्रिश लोकपारा- 

नापायुधानि क्रपा्िदेत्। ततोऽष्टो बाहनान्येषापष्टषु क्रमतो श्खित्। एरावतं तथा- 
मेषं महिषं परेतश्वितम्। मकरं च पगे चेव नरं च षम तथा। फेरावतादयोऽप्यष्य दिगजा- 

स्तदनेतरम् । परावतः पुंडरीको वामनः इषएदोंखुजः। पुष्यतः सावभौम; सुपतीक- 

शर दिगजाः। मुण्हंतः पुनरस्याः पंचपद्रास्मकाद्वहिः । ईद विन्यस्य पवेस्याप्राने- 

याप्निमेव च। दक्षिणस्यां यथ॑ चैवनैकस्यां निकरैतिस्तथा। प्रतीच्यां वरणं षायुं बा- 
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यभ्यां विन्यसेत्ततः। इवेरं चेव कोवेयपीशान्यापीशपालिखेद् । विरूपाक्षं तु विन्य - 
सेदाग्नेयामग्नियोगतः। नैकस्यां निरर्ोगे विश्वरूप च विन्यसेत् । वायव्यां बापु- 
योगे च रिखिसपशयुपति तथा। ्ान्यामूष्वरिमै त॒ न्यसेदीक्चानयोगतः। परगादिक्रमतो- 
लेल्याः रेषाया भूग्रहद्वहिः । विभरबणे वेतवश सहस्र फणसेयुतम् । शेषं विन्यप्य- 

` पूरेस्यां पूजयेदुपचारकैः । तक्षकं वेऽ्यवी च नीकं पैचशतैः फः । युक्तुत्ताकाय 
च आग्नेयां दिशि विन्यसेत् । अनतं प्रवणे च तथ। डुङपवभकम् । सदस्रफण- 
संयुक्तं दक्षिणस्यां भपूनयेत् । वासुकि क्षत्रियं पीतवण सपषकतैःफगेः । युक्तषुतग- 
काय च नेकऋरयां रशि बिन्यसेत्। शेखपाढं क्षत्रियं च पीतं सपरतैः फः । युक्त- 
माबाह्य वारुण्यां पूजयेद् गंधधुयकषे; । परहापद् वेयवण नीछं पंचश्तैः फणः युक्तः 
त्तमकायं च वाय्यां दिशि पूजयेद्] कंवर शुद्रबण च कृष्णं भ्रिशत्कमेतप्। को. 
र्यो दिश्चि विन्यस्य पूजयेच्च विधानतः । ककोटद श्रवण मेतं भिश्रस्णायुतप्् । 
रशान्यां दिशि विन्यस्य पूजयद्ििवत्ततः । स्दरपीठमिदं सर ररकरपे च विश्रुतम् | 
पेना स्वयपाख्यातं भक्तानुग्रहकारिणा । ङङमागरूकपूरेभूजपत्रे तथा पटे। शिखितं 
पूजितं भक्तया सवेकामायेसिद्धिदम् । यतर मत्रमये परोक्तं यजाता देवतेति च । पून 
नीयं भयत्नेन तेनेदं देवतामयम्। नाभरिचोरभये तत्र नच राजमयं कचिता यनरेदं डि- 
सिते यंत्रे - पूज्यते विधितः सदा । ” इति स्कंद पुराणोक्त सद्येवम् ॥ नच ब्त 
राशरवाक्ये “ अंबुनपदग्रणस्य स्कदोक्तर्द्रयेत्रोपलक्षणाथल मितयाक्षकनीयम्॥ 
स्करोक्तावरणपूनाविपेवृहतपराशरोक्तपूनायापदशनात् । अत एव वृहत्पराश्षरोक्त- 
रद्रपीटपूनापकषे स्कादोक्तावरणूना न भवति । यत्त परशुरामकारिकायाम् | त- 
स्मिन् पीठे सवख्ेवा पटेवा मंडलेऽपि वा । पञ्च गेधादिना रेख्यंपषटपत्रं सकभिकम् | 
चतुरस ततो बाहे चतुरस्रोपशोभितम् । तस्य पत्रेषु संस्थाप्या अणिमायष्सिद्धयः। 
अणिमा पूर्वपत्रे च कथिम दक्षिणे दले । महिमा पिमे पत्रे भाषिस्तप्योत्तरे दरे) 
पाकाम्मर्निकोणे च वचिं नकते दरे) ईरिल वायुकोणस्यं स्मह तथेश्वरे ” 
इति दद्रयत्रयुक्तम्। त मूलमन्वेषणीयमू॥ गोचपरेमाभे तु यत्र भरपरति बद्धा मौः सवत्सा 
त्षिंतिमडटे। तल्ूत्रस मितं कित्र गोचमेमानपरुस्यते। गोशतं इषतेयुक्तं यतरोपविश्चते 
थृवि । तद्भूपान बद्येके गोचमेमानध्ुत्तमम् इति 1 ̂ अ्र गोचर्मणः सरूपपाजमेव 
विवक्षित नतु पारिभाषिकं गोचपेमानमित्यपरे । यत्त॒ एकाद शकखशस्थापनयुक्त्वा 

गोचमे इति गोचर्ममानमुक्तं तद्ानादिविषुयम् | कचित् ““ पप्तहस्तेन डेन "` इत्य 
पि पाठः” इत्यथिक्रभ्रू | ॥ 
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वथ रुदपूनने रदरेवाभिमृत्रणधुक्तम् तत्काम्यं प्रयोगत नतु द्रागम् । य. 
थाह टृड्धपराशरः । "* एकाद श्शमान्दंभानाहृस्य विधिवच तान् ! सहिरण्यान् स. 
वल्य फठुप्पोपशोभितान् । गंधोदकाक्षतधुक्तान् पू नयेदर्भक्तितः । अथैकादशच- 
भीस्दररकेकममिपनयेत् । स्रः सद्राध्यायै; । एवं सपूस्य तन्करमाननपस्ठरत्याभिर्मज्य 
च । एकदशाहपासानमन्य वा हितकाम्यया । विनायकोपरष्ठं वा सनापयेत्काक- ` 
बध्ृतम् । मृतवत्तां काकवेध्यां स्नापयेच तथाऽतुरान् । नपन्ेतत्सहदरिः सश्दोषैः 
विुच्यते। अनड्वाहं च वलं च दथाद्धन च दक्षिणाप्। भोजयेषटिदुषो विप्रान् समा 
गि कमेणो प्रिनः। मक्तपैकादशवसाच वैथाश्रवर्या समभयेत् । '” इति । | 

॥ अथ शिवपार्वतीसंवादः 
उक्तं चव्रतखडे हेमाद्रौ रहस्यकख्पेपि श्रीपार्वलयुवाच ।. प्रेतपनाजजा 

वापि ज्रीप्रजा वापि भावयेत् । ग्रह्योगान्विताया च स्यकता स्यजति बा पतिः । षद 
देव कय तस्याः सवेमेतदू व्यपोहति । जायते च तथामी तस्स बद् मे प्रभो! | 
श्री शिव उवाच । श्रणु दैवि भवक्ष्यामि सर्वमेतद् व्यपोहति । जायते च तथामी 
तत्सव कथयामि ते ¦ गोमू्गोमयाभ्यां च भूशद्धिः एरिकस्पयेत् | आष्टते च ततो 
देशो यत्र नान्यः परपयते । इंभान सपानयेततद्दरैकं च तथा द्विजान् आहूय पराये- 
तसर्वानचेयेद् प्रियङृलियान् । भक्नास्य स्थापयेक्छमान् पूरयेत्तथेबारिणा । ृ खास- 
रक्षां विधिवत् स्वस्तिकं च तथासनम्। ध्यायन्मां सवेकमेशं प्राणानायम्य बार्पतः। 
संकर्प्यावाह्म कुंभेषु मामेवाखावहखिति । आसादितततपप्तं च तथेव परकिसपयेत् । 
आसादित समस्तं पूजोपकरणं देवाय परिकरपयेत् । आसादितः समस्तपूजोपकर- 
णेवपचयेदि्यथेः । कुंभस्य बादयदेशे त छोकपालान् प्रपूजयेत् । बोद्धायनोक्तश्रिधि. 
ना गगामीश्चानसन्निषो त्रातारबिद्रमित्यदयो मेत्राः संप्टे बौधायनोक्तासीर 
कपाखानचेयेदिति बौधायनोक्त विधिनेव्यस्पाथैः ईंशानमभ्यस्य तरिपनिनिधौ मगा- 
पपि पूनयेदिति । तरस्तिन च नघा मापिद्रदीन्मलत्रतः । प्रणवशादितः कार्यो 
नमश्चति तथेव च । इदरादिपदमध्यस्तु मृरमत्रः प्रकीतितः । सवरिपर्पत्रस्त॒ ““यो- 
रुद्रो अपरो योअ्सुय ओ.षधीषुयो रुद्रो वि्वा्ुवनाविवेशा तस्मै रुद्राय नमो अस्तु?) 
इति तेत्तरीयश्ाखासु प्रसिद्धः। अस्पाथर्वा ऋषिः अनुष्रपछद्ः। त्रितो रुद्रो देवता 
नपर .इति बीजं । अस्िति शक्तिः । नमस्कारे विनियोग इति ! श्टैादशिनीमेकां 
सपृष्ट्वा कु मोदके जपेत्। पुनः संपूज्य विधिवत् मामिद्रद्रीस्तथेच च। एवं सर्वेषु मेषु 
सवैः का द्विजोत्तमः । ततः कमान समादाय क्रमासमूरिन विप्रजवेत् । स ङमो 
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दकं तस्य! यस्या दोषो निवतेते। शिवः लिवमितीस्युक्तवा ततः कैभान विजयेत् । 

एतदेकादशायुभ क्य द्िनपत्तः। एकाद रोऽ विधिव कतव्य द्विजनपगम्) दसा 
च 

दक्षिणास्तेभ्यो नपस्छृत्य चिसजयेत् पव दोषाः प्रण्रयति जायते च यथेप्सितम् । 

पुरुषस्यापि कतैवये प्रहरोगान्वितस्य च। एष्टथायुरधलकामस्य क्षत्रियस्य च पाथिवः। 

मरतिसवरसरं यस्तु देशक शमे दिने । करोति भ्दधया युक्तमनेकापदियते । १. 

ष्ठ खया यद् हदि संस्थितं यसीतथ् येनात्र 
तुभ्यम् । दोषचिच्दं सर्मफलमदे च 

रहस्यमेतन्मतमुत्तमे मम '› इति । अत्र च ऋखिण्वरणांते कप यजपानकतेकप् । 

करशस्थापनादिविसभैनातं कम पकेकस्मिन् कश एेकनदलिकपैकम् । पतेन 

यलाचीनपद्तिकरेः भ्रीमहार्द्रगसवेन कङशस्थापनविधिना एकादशकूररष्या- 

पनपूपेक तेष्वेकादशररपूननमिलयुक्तं तज्िगपिखुपक्षणीयम् । “पानो पहीतमिति च ९०५ 

सिद्धप स्ेत् दिनः । खल्ले पुनध्ययित्तनोरूपं शिव दविनः। इरे त ध्यान 

मावाहना्म् । दशाक्षरेण पत्रेण दयासयादाधैकतौ पुनः। न्यासे सोकररेमनिस्तोक 

इति ह्यपि । शंभवायेति पत्रेण दाद् मेधोदकादिकम् । पुष्पधुषमदीपादीन यथा 

राभ निवे च। दशाक्षरेण तेनैव नपरस्छर्यातपुनद्विनः। शिखा तस्य तु रदरस्योत्
तर ना 

रायण स्मृतम् । तिरः पुरुषधुक्तच रिवस॑करपकष च हृष । कवचं चापरतिरथं नेत्र 

बि्राट् बृदरस्मृतम्। शतरद्रियमदषषु देव्यास्तं प्रकरपयेत् 21 । इति। अत्र पठितोऽप्यः 

यै षदगन्यासः संपुटानतरं ध्यानाखाचानुसेधेय इत्युक्तम् । प्॑वागानि स्मरेदष्ट्- 

णवं चजपेद द्विज; । उदुप भरणयेनेरं विकिरति विषजयेत्।” इति प॑चांगानि सयो- 

जातादीनि पैचास्यानि स्मरेत ध्यायेत् । अनेन च “' प॑चस्य  सोभ्यपराल्मानम् "' 

इत्यादिना विदितघ्यानस्यं कृतस्यापि पुनस्तरछस्वाजपेदिति विधीयते । तेनोक्त वि- 

यिना अष्णं रुदर जपेदित्यथे; । अथवा पचांगानि सथ्योजातादीनि प॑चास्यानि- 

स्मरेरपूजयेत् । स्मरणपुषैकवास्पूजनस्येर्यथः । एवं॑च धचवक्त्रपुजनतरिष्यकः 

चिष्ठाचारोऽप्यवुषहीतो भवति। ^ दशप्रणवसंयुक्ता ' इत्यनेन दक्षभरणवयोगविधा- 

नादष्टमणवे च जपेदिस्यनेनेह सद्नपेऽषटमणवयोगो विधीयते । अनेन रुद्रनपवि- 

धायकेन वावयेना्टमणवयुक्तसेदरध्यायापरपययसद्रमस्येवनप
विधानाद् ^ व््- 

सोम” इत्यष्टकैडिकाटमकस्य सप्तकंदिकात्मकस्य वा महच्छिरसोजपोऽस्मिन्यक्षेऽनु- 

करान्ेव मवति । तेनाष्टमणवयुक्तरोद्राध्यायपात्रस्यैव जपः कायः । एवंविधरौद्रा- 

ध्यायपा्रस्यैव जपः कायः । एवेविषरोद्रभ्यायमाज्स्यैकाद्करगुगाहरयेकोर्र 

भूवति । इयं भूतस्रस्येकादशाहस्या पएकादत्रारत्या एफारुद्री भवति ।. पतादृश्याः 

अ्रोषा एकादश वरैनेनेको पह मवति । एताइश्य मदाद्ध्यैकदश्पुगा बते- 
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नेनेकोऽतिरदरो भवतीत्येको रुद्रनपादिषु भकारः नचायं भफारो वहत्पराशरेणनोक्त 
+ अष्टपणवे जपेत् ? इति । ““ एकादरगुणान्नुद्रानावर्पे » इत्यादिनाऽनेक- 
स्मृतिसिदधपूष्ोक्तपचपरकारेकदेश्षभूतपकारदयकथनेनावचिष्टप्रकारत्रयस्यापि सूचित- 
त्वात् । असन् पक्षे चाषिरुदलासरोक्तथपकानुवाकनपः भरवरतैत एत्र । यत्त 
शिरसा सह रद्राणां जरीदशशतेधरेवम् । सर्वे म॑जा मव॑त्यस्य ब्राह्मणप्योक्तकारि.- 

‡ › इति । यञ्च ^“ अथवा चरुभिक्षाक्ची सिरं सुद्रसदश्लं। जपेत् '' इति बह 
त्पराशरेण शिरसा सह ॒सद्रनपविधानघुकत तदुक्तप्रकारापेक्षया परकारांतरमेव तेयम्। 
सहस्रसंख्यानिर्देशार्फरातरनिर्देशाच । अत्र॒ सदसस स्याया सृदराटसिपक्षे ^“ वयं 
सोप ›› इति । शिरसः पतिरुद्रपातिः । शिरसा सहेति सदयोगे सदः । उक्तं च 
भगवता पाणिनिना (सष्टयुक्तऽपरथानेःः इति । वतीया शिरस अप्राधान्यं ्ोतयति । 
अस्मिन् पक्षे च रद्रनपानतरं चमकजनपविधानाच्छिरसो जपो नेव प्रबत्तेत इति॥ इति 
ब्रहतपराशरोक्तो सद्रनपषिधो विशेषः ॥ 

॥ अथाभिषकविधिः ॥ 

५ अथातो सदरस्नानाचनम् › इत्यादिना रुद्रेण करणभूतेनाथाद्दरस्य स्नाना- 
भिन्नमचने सद्रस्नानाचन श्रीरद्राभिषेक इत्यथः । तस्य विधिपिति कतेव्यतापनुष्ठा- 
नप्रकारमिति यावत् । ननु च “ जपहोपाचनविधि व्याख्यास्यापःः ›' इति हि भा- 
गुक्तप् । अतः कथ दोपविधिपनयिधायेवामिषेकविध्यभिधानमिति वैरस्यम् 
जपविध्यपेक्षया होमविधो न्पासादिषिशेषविध्यभावाद्धोमेति कतेज्यताश्च सवै 
कमरसाधारण्येनान्यनाभिदहितलान्नाज पृथक् तस्याभिधानम् । अभिषेके तु न्या्ता- 
दिविशेषविपेः सघ्वात्तस्य पृथगमिधान युक्तमेव 1 तत्र न्यापवषिशेषपाह्। अजा 
त्मनि देवता स्थापयेत् ” इत्यादिना । अत्र न्यासविरोषविधानान्नपूर्वोक्तन्यासनि- 
त्तिः । ̂° जपहोपाचनविधिम् ` इत्यनेनाभिषेकेऽपि पूर्वाक्तन्यापानां विहितस 
त् । कितु पूर्वोक्तानां पेचांगन्यासानां विदितानां ““ प्रजनने ब्रह्मा तिष्टतु ' हइ्या- 
हीनां न्यासानां सथुचयः । तेन ““ यातेरुद्र इति शिखायाम् `" इत्यादीन् यास्त 
चिपाय “प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु" इत्य्रयो न्यासा विधेयाः ^" अशनिं वाचिभ्ि 
तः ? इति यथाक्किपगानि सपर्यति । “ अश्च ' इस्यादिभिर्त्रेयेथारिगमेगा- 
नि ससृशेव् । अने ^“ इत्यादयो पेत्राः पयोगे वक्ष्येते । “ अयेन गंधादिभि- 
रास्पान प्रस्याराधयेद् ` इति! एने र्टरं आसपास प्र्याराधयेत् सद्ररूपिणं जीवास्मानं 
स्वश्चरीरं पजयेदित्यथः । तत्राबाहनपं्न आराधित इलयादिकः । आवाहनग्यतिरि 
क्तेतयोपवारेषु प॑चसु षटसु बा ‹“यैबकं यजाम इत्ययं पत्रः) अत्र नेषेयपपि मान 
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सं परिकस्पयेदिति महाणेवकारः । एवपासपूजानेतरं शिवपूजनाप्ररारमाह “ आला 
वहतु हरय "” इत्यादिना “ अ्येवकं यजापहे `` इति पत्रेण सह सषएचितैः “ सयो 

जातं भरपयामि '› इत्येवमाोदभित्रेयवाहनाच्चपचारा; कार्या इत्युक्तं निभैय्िधो 
तिरते कमलाकरभटरपदेः । ५ अन्हिगाभिश्च '" इति । अष्छिगाः ^ आपो 
षष्ठा ?› इत्या्यास्तिस्ः । “ अथास्याघोरतनूरपोरेभ्य शृत्युपतिष्टत इति । अथ 

वोक्तपएूनानन्तरे अस्य सद्रस्याघोरतनूरथोरादिशराण्युपतिष्ठते ॥ केन ॥ अघोर 
भ्य इत्यादिना सदाशिषों इत्यन्तेन ॥ उपस्थानानन्तरं इछृत्यमाह ॥ अथैतस्य 
हिरण्येन मूध्नि कर्शेन हेलादिना संततथारां इति ॥ संततथारापदं सहस्त- 
कलशाभिषेकस्याप्युपलक्षणं। एतदेव घटी स्नानपिस्युच्यते।। अतः स्थापनविधावपि 
वोक्तपंचागन्यासादिकायम् । ¢ नमस्ते दद्र मन्यवे ` इत्येकाद्शानामचुवाकानां 
जपति जपति ““ अप्राविष्ण् सजोषसा › इस्येकादशानुवाकानामेकमेकं जपेदिति । 
अप्रैकाद्षानुवाकशद्धेन रद्राध्यायो विवक्षितः । तैत्तरीयज्ञालासु रोद्राध्यायस्येका- 
दशानुबाकासकखात् । वाजएुनेयक्चाखसु नवानुवाका्मतेन रोद्रध्यायस्येका- 
दशानुबाकालकत्वाभावाचातशवमथः । ^“ नपस्ते रुद्रमन्यव ' इत्येक।दशातुवा- 
कानां जपति जपति ८ नपस्ते द्रमन्यव ›› इत्याध्यायजपस्यति समाप्तो ^“ अग्ना- 
विष्णू सजोषसा ?' इत्यादिकानामेकादशचपकानुवाकानां पध्ये एकेकं चपकानु- 

वाकं जपेदिति । इदं तु तैत्तरीयशाखाबिषयम्। “° अग्नाविष्णू सजोषा ?` इ- 
त्यादिकानामेकादशशचमकानुबाकानां तेषामेव समाम्नातखात् । बाजसनेयिनां तु 

चमकानुवाकानां “५ बाजे " इत्यादिकानागष्टानामेव सपाम्नाततेनेकाद 

चप्रकालुवाकाभावादेकादसिन्यां चमकं विनैव रोद्राभ्यायस्येकादशधाऽत्ति; । “ ए- 

कदश्षगुणान् वापि स्द्रानास्ये धमैवित्) प्हापापेरपि स्पष्टो मुच्यते नात्र संशयः "” 
हृति पिताक्षरायामत्रिणा ““दकादश्चगुणान् रद्रानावत्ये याति इद्रतामू्? इति बृह 
राटरेण च सद्रपात्रस्यैव नपोक्तेथमकानां सदरशद्भवाच्यलामावाचेति केचिदाहुः । 
अपरे ताह; परोक्तस्याविरोधिन उपादानस्य शाखातराधिकरणन्यायमुरकला- 
सृषोक्तकात्यायनादिवचनेरमिहितत्वद् विरुदधत्वा्च बाजसनेथिनां चमकनपानु- 
छान युक्तमेव सर्वगोपसहारेणाद्ठातु शक्तिवतां परुषधोरेयाणाम्। परन्तु एतागा- 
न्विरोषः । रैत्त याणां चमकानुवाका एकाद्चसतीति रदरशतरद्वियापरपर्यायद्रयस्य 
सद्राध्यायस्य भरत्यादरसयेककस्य चमकायुबाकस्य विनियोगो युक्तः । वाजसनेयिनां 
तु चपकालुवाकानामषटानामेव सत्वेन शतरुद्रियस्य प्रत्यष्टतयेकेकस्य चपकाुवाक- 

स्य बरिनियोगासंभवादषिवचनेषु चमकमात्रस्येव जपे विनियोगश्रवणाच रुद्रस्य 
सरगा््येतेऽ्ौ चमकालुवाकाः पंडनीया इत्यवगम्यते . । यथा वसोधाराहोमे 
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ता] अतो नवपाषत्तौ तामेव जपेत्। ^ अथ वयांसि जुहोति '? इति तया “ अथवि- 

चमे » इ्यनयोः कैडिकयोरषयः संज्ञा बिदिता। अतो दशमा तेरे जपेत। ^^ अथ. 

नामग्रार जुरेति । अथ कलान् जुदोति '” इति शरुत्या “ वाजाय सखाहा । आयु- 

हतेन कताम् " इति दरयोरनापग्राहकसपसे करमादमिहिते। अत एकादा परि 
शेषाते 2 जपेशित चमकाुवकानां शरति्तमत एकादशधा विभागः । 

अथ चमकानुवाकनपपभरकार एकादशधारृच्यातमके सद्र एव। रोद्राध्यायालक 

सपकाल्यस्रनपादो तु अष्टाचुवाकासकचपकप॑त्रसयुदायस्येकर्मत्रस्मेत्र । यत; 

कात्यायनादिभिः कलयघूजकशसोधांरायां चमकयैतरपुदरायस्येकमेत्रतेनामिहि- 
तल्वात्तरैव न्यायेनेहाप्येकमेचताया षव युक्तखात्। ¢ सर्वेषां पारे पुनरारधयेदुत्तमारा- 

धनेन "” इति । स्ेषाममिरषितनमकाषटत्तिविशेषाणां पारे समाप्त उत्तमाराधनेन 

पुनराराधयेत् अभिषेकानैतरं पुवेवदेव पुनः पूनयेदित्यथंः । ^ पुनरारधयेदुत्तमा- 

राधनम् › इति पारे तु उत्तपाराधनममिषेकानतरं पूजां पुनः पथादारा पयेुवीते- 

यभ । पुनः शद्धः प्रथमपूनपेक्तया नसमिषेकाति द्विःपूज पेक्षया ॥ ^ तदेतद्विानं 

प्रोक्तम्" इति । आदावेव पूजाविधाने परोक्तमित्यथः। अथवा तदेतद्विषानघततपारा- 

धनमभिषेकादिषु परोक्तमित्युपसदारः । | 

 ॥ अथ काम्यप्रयोगे विशेषः « दक्षिणाविषयः ” ॥ 

अधुना व्याधिकरिमोचनायं कमणि विरोषं दशषेयन्नधिकारिभेदाद्धि्नानि फलानि 
हशैयति । ̂  तेनाभिषि्तिनोदकेन ” हइर्यादिना । अक्षीभ्यामित्यनुवाकस्त प्रयोगे 

बकष्यते। ८ आचार्याय दक्षिणां ददाति दशषगाः सवत्सा” इत्यादि) इदं सूत्रषविकप 

कपक्षपरतया व्ाख्येषप्। पक्षतरपरत्वे तस्य वैय्यथ्थमततगात् । आचायग्रहण- 

गृसिनाष्परक्षणम् । यच्पि ऋखिगू दक्षिणा पृथक् न विहिता तथापि। आचार्याय 

देयलेन बिदिताया दक्षिणाया अधेकरकिभ्योऽपि देया। सवेत्र ऋखिगृदक्षिणापिश्षया 
आचाभ्रदक्षिणाया दरगुण्यविधानात् । यद्रा विशेषाश्रवणास्सपा बा देया । सपं स्या- 

दश्चतसादिति न्यायात् । अपरे विदमन्यथा ग्याचक्षते । अनर सूत्रकृता भरू 

तयामिेकस्य स्वक्ैकस्यैव विदितत्वात् ।। ^ स्वथं कतमशक्तमेद् ऋलिग्मिः कपे 

कारयेत् ” इति परदयरामेणापि स्वकरेकखासंभवे ऋलिकतकलवस्य विदितत्वाद 
मिपेकस्य स्वकमौकसे आचायां भावात्तदभावे च « आचार्याय दक्षिणां ददाति ” इ- 

त्य पैस्यथ्यैमसगारसकीयाचार्याय कर्मणः सगुणलराथमिदं दक्षिणादानं 

फरेष्यप्रिति विधीयते विवाहे ५ आचार्याय वरं ददाति ” इतिवत । किचास्य 

कऋरलिकपकपक्षपरते ऋतिग् रक्षिणाप्युपदिश्येत । न च सैद्ोपदिष्य । न चाच 
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यग्रहणदुपरक्षणम् । छक्षणाप्रसंगात् । तस्मात्कमण! सनुगलाधमिदे दक्षिण 
दाने स्वकीयाचायेसंपरदानकं विधीयत इति । यद्वा। आचयशब्देन ऋलिगेवो च्यते। 
आचायशेदिदै ब्रूयादिति पूजायापाचये आचारं ग्राह्पस्याचिनोस्य्थान् ” इति 
यास्कोक्तेः । तदथमिदं दक्षिणादानं विधीयत इति न कप्यनुपपत्तिः आच्यायेस्ये 
कसमविवक्षितम् । उदेश विशेषणलान् । तेन ऋखिग् बहुसे सर्वेभ्यो दक्षिणा द- 
या । प्रयक्षाया गोरभवेतु तन्पूस्यं देयम् । ^“ गवरापभावे दतिव्यं तुल्यं पयं न 
संशयः ” दैद्युक्तेः । मूर्यं त॒ ““ गवापभाषे निष्क स्यात्तदं पाद् एव च `' इतिं 
ेयम्  निष्कस्तु चतुः सोप्रिकः। “निष्कं सुवर्माश्चलरारः' ईति याह्बस्योक्तेः | 
मुरयभूतेतावदिरण्यातंमवे सोवणनिष्कपरिमिते रजतं ग्राह्यम् । तदसेभवे तदधम । 
भत्यशक्तो पाद्धेप्॥ तस्सपरं घान्यादीति स्मत्यथषारः। यत्त पटतरिशञन्मते । ̂“ घै- 
सुः पैचभिराव्यानां मध्यानां त्रिपुराणिका । कार्षायणगेकपद्या हि कनिष्ठानां भ- 
कीतिता "' इयुकतम् । यत्त॒ कात्यायनेन मद्याध्याये ^! द्राविज्ञसणिका गावः " 
इव्युक्तं॑तस्य शक्तितारतम्येन व्यत्रस्था बोध्या । द्वात्िक्षसटृष्णतिरपरिमितं रजते 
पुराणम्। महाणेवे सिद्रातशेखरे विशेषः दक्षिणा हुत्तमा पथ्या चाधमेति परिधा मता॥। 
तत्र सोबभनिष्काणां दक्षप्राहसिरोत्तमा । तदथै पथ्या परोक्ता तीया निषद् 
स्चिका । उत्तमा त्रिशती वा स्यान्पध्यमा द्विशती भवेत्। शतमात्राभरमा ज्ञेया भरकरः 
कीत्थतेऽपरः। उत्तमा च चतुःषष्टिस्तदय मध्यमा स्पृता । चतु्विशतिरम्या स्यादवा 
न्यो ब्रिधिरुच्यते । सदस दक्षिणा देया दश॒पुरषकरेके । श॒तानि पैचरेयानि ऋलिक् 
पैचककतैके । अये ककतेके देयं शतत्रयमिति स्थितिः । सवेत द्विगुणां दथाद्ाचार्याय 
तु दक्षिणाम् । वहुपुरुषनिष्पाये उतमा परतिपूरषम् अथेककतुके कतैरेकप्यैवो- 
तपा मता । रानां ततषद्शानां च दक्षिणा कथितोत्तमा । अन्येषां मध्यमादीति द- 
क्षिणादाननिणयः। अनुक्तदक्षिणकेषु परयोगेखियपीरिता । परिभवे सति यो- 
पोष्ार्न इ्र्याष्टिधिविस्तरम् । नेव तत्फटपामोपि परखोभाक्रान्तमानसः। ` इति ॥ 

॥ अथान्नाधिकारिणः ॥ 
ते च त्रेधणिका एव न पुनः स्ीशुद्रानुपनीतादयास्तेषां वेदिकमंनयुक्तकमस- 

ध्यथनाच्यभावेन साघ्षादवनाभावेऽनधिकारात् । अन्यत्रैतस्य विस्तरेण निर्णीतला- 

च | " हेपाद्रो कालिकापुराणे सनच्छुपार उराच “ अकोपः श्रहधानाथ निदादैम- 

१ एकस्मिन् पुस्तके तु । परडरामोऽप्याह “' त्रैवणिकाधिक्रारं स्यान्नव सर्वापि. 

कारिकम्् नापिकासे हि शुद्राणां यतः कपरेणि वेकिकि नैवासि वेदवाक्यस्य श्रवणेऽप्य्- 

धिकारिता।॥ त्य स्यादधिकारित्य कथ कर्मणि वैदिके । अतो शद्रायतुष्ठाने स्वैस्मिन्न- 
पिवेदिके | त्रैवणिकोधिकारी स्याच्र दद्रािरिति स्थितिः" । इत्य्िकपूर. 
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विभितः । शुदरान्नेन संसपष्स्तस्य ते फच्दोऽनघ । यश दते सदा सत्यै न वाचेति 

यथेष्टतः । तानेवाश्ुण्वतः शुद्र स्तस्य ते फरदः सदा । परस्वं परदारा कपयेत 

हरत यः। गुरोशाढीकनि्ैषी न तस्य फरो धवम् । यः छदौ हते रोकान् ब्रा 

हरणो तपस्िनः। पत्यं छृतोमूढ अफलास्तस्य ते ध्रवम् । नैरयकं विपिघुछञ्य 

हीनः स्तेयी ययेष्ठयुक् । तिष्ठते सतते मृत्योयस्तस्प फडदा नते इति । अयं चभ्री 

स्रनपोऽधि्येजरदशैपूणेपासादिवन्निरयः काम्यं । तत्र ्रतिर्एतिपुराणेषु फरभ- 

बणात्काभ्य । नित्योऽपि । यायल्लीषे जपेद्रं पोस्षे सक्तमेव वा। ते विशति महा- 

देवै शर गृहपतियेथा । ” इति वाग्ये यावल्लीवं रद्रनपकरतेग्यताविधानात् । ““ यो- 

हि द्द्वानधीत्यापि न चाभ्यतति मूढथीः। अमाग्यो नेव ततुरयः पृथिभ्यामस्ति क: 
शनन ` इति हेमारौ कालिकापुराणे जपापरपर्यायाभ्याप्ताकरणे निदाश्रवणाच । 

तदिदं सदजपादिकपसति सामर्थ्य ऋषलिद्धारा कराद् । तदाह पर्चरामः ८ स्वर 

कतपशक्तशेदसिग्मिः कम॑ कारयेत् ? इति । ऋरिवजस्खन् वाना बा्यातःशुद्राः 

समदर्दिनो यजुःशाखाध्यायिनो स्द्रजपनिरता मितवाचो मिताहारा इत्यादि ठक्षण- 

छक्िता ज्ञेयाः ! परशरामोऽपि । “ विप्राः कार्याः सदाचाराः श्रोत्रियाः सत्यवा- 

दिनः] षट्कमैनिरताः शरेष्ठाः साधवशर बहशरता; । जपनिष्ठास्तयोनिष्ठा धिषा वेद्- 

वादिनः । अनूचाना: कुीनाश्च शेवशचाख्विकचारदाः । पुण्यपापविचारङन वेदवेदांग 
पारगाः । इति ॥ अन्चाना भ्रवचनसमपर्थाः । 

॥ अथ ब्हुस्पराशरोक्तषट्कमांणि ॥ 
संभ्या स्नाने जपश्चैव देवतानां च पूजनम् । वैश्वदेवं तथातिथ्ये षट्कर्माणि 

दिने दिने ' इति । पवेते दीपिते टरा सर्वे यांति मृगादयः । तथा सर्वाणि पा. 

पानि वेदाभ्यासरतं द्विनम् । वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी द्विनः शिषः । 

तस्पारघरभयलेन बेदाध्ययनमाचरेत् । शरीरे यस्य पेदस्य कंडिकैकापि तिष्टति । 
न स छिमप्येत पपेन पञ्चप्चमिवांमसा । वेदाक्षराणि याचति पठितानि द्विजातिभिः; । 

ताति हरिनामानि पावनानि द्विननमनाम्। ? इत्यादिवाक्येभ्यो वेदाध्यायिनोऽति 
नेष्टाः सद्रनपनिरतासपे तेभ्योऽपि भरषठतपराः । यथोक्त शह बालोपनिपदि । अनु- 

पनीतदतमेक्मेकेनोपनीतेन तरतमम् । - उपनीतशतमेकमेकेन ग्रदस्थेन तरसम् । 
रहस्थरातमेकमेकेन बानमरस्थेन तत्समम् । बानपरस्यतमेकमेकेन यतिनातत्समम् । 

यदीनां च पूणशतमेकमेकेन स्द्रनापकेन तर्षपमिति । यज्ुविधनेपि । ““ बहूनां स 

` परेतानां येदागविदुषामपि । सनापये स्थितं दृष्ट इभ्यकव्ये नियोजयेत् । त पि- 

हाचा न रक्तांसि न देवविद्धिषो जनाः। हविरविदुप्य गच्छति संस्थिते सूरनापिनि । 

अनुपनीतसते चैकमुपनीतस्तु तमः । उपनीतशतं चकं वेदाध्यायी तु तरसम् | 
न्भ्नै 
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पेदाध्यायिरतं चैके वानप्रस्थश्च तमः । वानपस्थश्तं चेक यतिरेकश तरपः 1 
यतीनां शतमेकं तु रदरजापी त॒ तस्छपः। ` इति ब्सरा्चरोपि “' दिनः सदारं 
संतुष्ट यचि; स्नातो जितंद्वियः। जपतपैणहोमादौ रतो यो वत्सर जपेत् । दशाना- 
पश्वमेधानां फटे प्राति वै द्विजः । सुबणपृथिवीद्ानपुण्यमाक् प्रजायते । परहःपापो 
पपापेध युक्तो श्द्रसमृच्छति। एकादशगुणान दद्रानपस्यं याति श््रताम्। र्दरनापी शुचिः 
पण्यः प्राक्तियः श्राद्धथक् वरः । वशानां विशति चेका तारयेदद्रनाप्यदरत्। एकतो यो- 
गिनः सर्वे ज्ञानिभिः; सह सद्तेः। एकतो सद्रनापी तु मान्यः सदिवोकसाम् पात्रपतर- 
पवित्रे च नाधिकं सद्रनापिनः। तस्मै दत्ते हुते यक्त तदानेत्याय कल्प्यते ।' इति । 
नयु च यजु; श्षाखाध्यायिन एवेत्यर्थ कुतो नियम इति चेदुच्यते । “ अथातः शत- 
रद्रि जुदटेति “ इत्यादि श्रतिविहित्तरद्वियहोमशेषभूतरोद्राध्यायलक्षणमेन- 
सथ्ुदायस्य र्शतरद्वियरूपषपाख्या्रयपुरस्कारेण यजुरवेदशाखास्वेव समाम्नात्- 
त्वेन तदितखेदश्ाखासु तदभावेन च ययुर्वेदमिन्नवेदश्चालीयानां शतरद्वियाप- 
रपर्यायशरीशटराध्ययनाभावेन तल्प।दावनहेसराव् । अत॒ एव बहृ्टवास्छदोगा 
आथवेणिकाशच विप्रा रुद्रनपादावाचिज्ये वर्ज्याः । यथाह शाव्यायनः । ̂ “ बदृष्चः 
सापगाद्रैव तथा चाथवेणा द्विजाः । पहारद्रनपे नेव शस्तास्ते श्चतिधमेतः ' इति । 
कथिदिदं कात्यायननाभ्नोदाहूतम् । उद्ना अपि । ऋुषिदी ब्रह्मवेदी वा 
पितृषेदी तयो द्विजः । घोराश्ांततरे रोद्रे जपे तान् परिनेयेत् "। इति। 
पित्रषेदी छंदोगः) ““ययेकं भोजयेच्छ्द्ध छदोगे तच मोजयेत् ऋचो यजूषि सापानि 
त्रितय तज वियते ” । इत्यादिवचनैः । पेतरये कभेणि छदोगस्य प्रशस्तेन वि- 

दारा सापवेदस्यापि पिवृ्तवधाद् । ब्रह्मवेदी आयत्णः । घोराशाश्चाताश्चषोरा- 
शाता; । अदिश्येन घोराज्[तास्वे षोराशंततयः । तथाच श्रुतिः । तेषां वा उम. 
यतो नपस्कारा अन्यऽत्थैतस्तो नपस्कास अन्ये ते हवै घोर अशंततया य उभयतो 
नपस्कारा उमयत एवेतानेतन्नेन नमस्कारेण शपपरति ते विते यस्िन् सधोरा 
शांततरस्तस्मिन अशे अ(दिलाःसखर्थीं योऽच् । रोद्रे स््रदेवताकशतरद्रिय विषयक 
जपे इत्यै; । बहश्चाधा अपि याजुष स््राध्ययनवैतो रुद्रनपक्षमर्थास्तु वरीतन्पाः 
याजुषथेद् यजमानस्तरा सर्वेऽप्यत्विजो यजपानसपक्ञाखीया एव न पुनभिन्न 

भिन्नक्ञाखीयाः। तथा सति “ अक्रिया त्रिषिवा ग्रोक्ता” इति पूर्वोदाहूत- 
छंदोगपरिरिष्टस्थकात्यायनवाक्ये परशाखोक्तकमावुष्टानस्याकरणपरपयायाक्रिया- 

त्बोक्तिर्वियोापत्तेः। सखश्षाखाविदिति श्रीरद्रमपादाबनुष्येऽन्यश्ाखीयानामालिड्य 

्रसक्तेरभावात्। एतेनानेकयज्ुःशासीयविविनां वरणमाचरतो मूखां एवेतयुपेक्षणीया 
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थसैदश्राखतो भिन्नवष्टवादिशाखीयश्चचजमानस्तदा यजमानपरपरश्दीतयसः 
हाखीया एवाखिजो नखनियमेन यत्किचिधनजुः शाखीयाः । ̂ “ वेदानधीत्य बे 
दौ वा वेद् वापि यथाक्रमम्") इति याह्वखयेन वेदाध्ययनं विदधताऽनेकवेदाध्ययं 

नपकषे वेदशब्देन तत्त्रदनिष्टस्वपरपर ण्रदीतशाखीया क्विक्षितसेन स्वपरेपरापरि 
गृहीतयजु; शाखायाः स्वशाखात्डषोधनात् । एतच प्राक् सविस्तरं निणीतम् । ् ष- 
्रियतरहययोरन्यतस्थे्नमानस्तद परोहितक्षखायाः। पुरोहितश्च वरणस पादितः पा- 
रपर्यागत एव न पुनः कथित् । वरणेन पुरोहितसंपादनं च वरणेन पुरोहिते भाव- 
येदि्यथेकात् “पुरोत णीत ” इति शरुतिवाभ्यास्षिद्धम् । तन्नाश्चादो तु तस्प- 
दौ परोहितांतरघुपादनीयम् । साह्यं चेकगोत्रैकेदशाखाध्ययनलखमादाय इयम् | 

॥ अथ रुद्रजषाद्ण क्जनयवबा उच्यन्त ॥ 

ते च परशुरामेणोक्ताः। ^“ काणः इष्टिजिडः कोधी पुनभूः द्यावर्दतकः। मि६- 
त; पतितः ह्ीवः कुदेश्ची वेदवजितः। दीनांगोप्यधिकांगो वा छिन्नांगः ककेशः शठः 
मागधो वामनः कृष्णो द्विनो व्यो जपादिषु ` इति । अक्षतायां क्षतायां बोलन्नः 
पनभूः । छिन्नांगो विद्धपजननः । अातरछिन्नोऽपि । कृष्णोऽस्यते कृष्णवणशः | 

अहत्विगसंख्यामाह परशुरामः 
५ आहूय ब्राह्मणान सर्वान् पूषमेव परीक्षितान् । स्रसख्यास्तु कव्याः ख. 

श॒वरथपिक्षयाथवा । एको वा स्याद्विषानज्ग; कुर्याद्रा सवैषितघ्यम् । ?' इति ॥ पहा- 
भवे तु । ̂ “ युग्मशो ऋलिजः मोक्ता अष्टो ते वेदपारााः। कदमूखफखादार दधि. 
्षीरारिनोऽपि बा । " अतो यत्र कपा्िवेगेन निबां्यं भवति तच यावद्धिः इहि 
मिमिः कमेवेगेन निषेहति तावतो हणीत शयुक्तम् । नारायणमष्ास्तु । रूपक एक 
एव॥ श्री ठघुर्टर पहारद्रेष्वेक एकादश वा । अतिर्रे एकादश, एकविक्षप्ुत्तरं 
दातं चेति त्विक् ख्या । परतिनिपिपक्षे सनियम इति साम्मदापिका इति विरोष- 
एुक्तवेतः । स्वरथाशक्तो त॒ स्वपरतिनिपिसेन जपहोपाभिपेका् ब्राह्मणान् एणुयादि 
सयुक्त नारायणमटैः । सति सापर््पे तु स्यगृखिद्निरपेक्षः इयत् । तदाह प्र 
दुरापः । ““ एको वा स्याद्विधानङ्गः इर्यादा सवविरस्यम् । ̀" इति । ̀  

॥ अथ क्रनयमानाह् बुहुत्परारारः ॥ 

^ अथातः सिद्धिकामः सन् कंदमूलफलाशनः। गोमूजरयावकक्षीरदधिकशषाका- 
्यभोजनः। हविष्यभोजनो वासो तिपो पुन्येन्न भोजनः । जपहोपादि्घर्बाणो यथो 
क्तफरमागमवेत् ” इति । याज्ञवख्योऽपि । शाकयावकमर्पाणि पयोभूरफलानि 
च्] विशशणाटकं चेव दरिष्यान्नानि यानि च दधिष्तपिस्तया ह्यापः प्रशस्ताह्ुत्तरोतत 



। ( २४५ ) 
म्। चरो हुपवासश् मेक्ष्नक्तमयाचित्तप्। एतान्यत्र व्रतान्याहुः शस्तानि जपकर्म 
णि? ३ति। बृहस्पराशरः धीरो ₹इढव्रतो भौनी जितक्रोधो जितिद्रियः। घौतवापास्वध 
शायी सद्रोके परीयते ”। अगाध; शद्रः खट्वा व्युद्रासार्थो नास्तरणन्पुदष्पाथः। 

॥ अथ जपधमाः ॥ 

त्च योगी याज्ञवरक्यः । . विधियद्नाज्पयन्नो विशिष्टो दशभिगुभः 
उपांशु; स्याच्छतयुणः साहस्रो मानः स्मृतः ' इति । उपाह मानसयोशक्षणमाह 
स एव । “(विना शद्वं जपो यस्तु चरुजिह द्विजच्छदः । उषां तं जपं प्राहमेनसा पा- 
नसं बुधाः । ध्यायेत मनप्ता वरं जिह्वोष्ठो न विचारयेत् । न केपयेचिचरो रीवा 
देतान्नव भकाशयेत् " इति । तत हेतुमाह स एव । यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविध्याध- 
रोरगाः। हरंति प्रसभं यसात्तप्पाड गुरं समाचरेत् । ” इति । ̂ “ भच्छन्नानि च- 
दानानि ज्ञाने च निरहं कृतम् । जपानि च सुगुप्तानि तैषां फटरपनेतकरम् । पान्त 
श्चातिकजप उपाश्चः पोषकः स्मृतः । सशद्धश्वाभिचारश्च जपस्तु परिविषः स्मृतः"? 

 इति। तथा] “ नच क्रमन्नव दषन् न पन्वपवलोकयन्। नापाश्ितो न जर्सप॑थ न पा- 
छृतक्ि स्तथा । जपकाे न भाषेत वतदोपादिकेषु च । एतेष्वेवावषक्तस्य ययाः 
गच्छेद् द्विजोत्तमः। अभिवाच्च ततो रिभ योगक्षेमं च कीतेयेत्। स्रीशुदरपतितोवेव पा- 
खंडिनो रजस्वलाम् नपकाठे न भाषेत व्रतद्यपादिकेषु च यदिवाग्यपरोपः स्या- 
व्नपादिषु कथंचन । व्यादरेरष्णवपत्र स्परदाविष्णुपव्ययम् । तृष्णीपासीनश्च ज- 
अडारपतितादिकान् । दष्टा तीथयुपस्पृहय भाष्य सनाला पुनजपेत् । आचम्य घ्रः 
यतो भूत्वा जपेदशचिदशेने ” इति । बृहस्पतिः । ̂“ नमः सदरणं शोच मोन 
धत्राथवचितनम् । अव्यग्रस्वमरनिर्वेदो जपरसंपत्तिहेतवे ` । इति श्रीरद्रनपस्तु सवरपू- 

वैक कायः । ““ यद्तकमेण्यजपन्पुंलसापघ्च ?" इति पाणिनिना “ यद्गक्पेणि सु- 
अह्मण्या साम जपन्यूखयाजपानवनेम् '› इति कात्यायनेन च य्कपेणि जपादिव- 
लमेकथतिविधानेन जपादिषु त्रस्रयाबणपात् । “५ मैत्रो दीनः स्वरतो वगतो बा 
मिथ्या प्रयुक्तो नतप्रथमाह् । स बाणजो यजमान हिनस्ति यथद्रशन्रः स्वरतोऽपरा- 

` धात् 1: इति परामाष्याचच । अतो वेदिकरमेत्रमात्रनपे बेस्वयमेषेति ध्येयम् । स्वरं 
दक्षन त॒ दस्तेनैव ^“ हस्तेन इति. भातिशषारूयसुत्रात् । दस्तेन वेदं योऽधीते स्वर 
अर्णायेसंयुतम् । ऋण्यजुः सापि; पूतो ब्रह्मखोके महीयते । इस्तदीने त॒ योऽधीते 
स्वरवभवषिदनितम् । ऋऋष्यज्च;ः सापमिदेण्यो वियोनिपपिगश्छति ' इति नाम- 
डेवान्हिके पाणिनिनाऽभिरितत्वाच । तत्र ॒दिरषः सीन्नततुकरं कत्वा सुव्यक्छा- 
गुखिरजितम्। स्वरविच स्वरं कर्यातमादेशवेश् गामिनम्। इति। मभ्विश्दो त॒ खस्य 
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व्यापृतसान्न हस्तेन स्वरमदश्चनम्। एवं गायत्रीजपादारवापि न हतेन स्वरपदश्चनमौः 

गणनायां स्तस्य व्यापूतवात् । [ र 

॥ -अथ मुहूतेविचारः ॥ ̀  
्रीख्रजपाधारंभस्तु" यदेव श्रद्धो रैव : काय ्दधोखद्यते तव कायः । ¢ न श्वश्वषुपासीतः 

करोहि मनुष्य भ्यो वेद् ›› इति श्रतेः । श्वःन्वःकरवाणीद्येषधुषा्तनाकाखांतसपतीक्षा- 

न कार्या। हि यस्पात् मुष्यस्य श्वः कारसेदेधि जीवनं को वेद को नाम जानीयात् ॥ 

 आयुपोऽस्थिरत्वादिति शुत्यथेः परश्चरामोऽप्याह। ^ यदेव जायते चित्तं चित्ते भद्रा- 

 लमनिवितम्। तदैव इण्यकालोऽये यतोऽनियत नीवितप्। अतः सर्वेषु काेषु जपस्या- 

रमणे छम् '' इति । सति सेमे तु दिनं शोध्यमेव । नपव्ानध्यायान् बनधित्वा 
साध्याय काथः यथोक्तं पर्चरामकारिकिायाम् । * अस्प नपे ईनघ्याये पर्ण्यसप- 

त६ जपेत् वेदिव तथा रद्रान स्वाध्याये केवटे जपेत्! अनध्यायेष्वधीयेते शक्रः किन- 

हनिप्यति। हता नारद देवेन मृताः स्वगे न यातिते '' ईति। तथा तत्रैव इदो्द्धि- 

क्षये प्राप्ते ब्रह्मयज नकारयेत् । न जपे दिकं जाप्यं गायत्यष्टोत्तरं शतम् ` इति । 

भन्ये त्वाह स्वाध्याय उपक्रांतो नियमे नान्वदमनुष्ठीयमानः श्ीरुद्रनपोऽनध्यायेऽपि 

करतवय एव । ययाहांगिराः । दशोत्तरोत्तसगुणः भकाशोपांशुपानपतः। जपो वेदोपनि- 
वदां य उक्तः सरपायद॥ अनध्यायेऽप्ययं कायं इत्याह भगवान् मनुः ” इति। मनु- 

रपि । “ वेदोपकरणे चैव जपे चैव तु नैत्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होमतत्रषु च- 

ब हि” । ईति। वेदोपकरणषुपाकमे । प नियमेनान्बहमनुष्ठीयमानः सदलादि 

संख्याभिशचिष्ठो गायत्रीजपोऽनध्यायेऽपि कतेभ्य एप । ̂  अनध्यायेऽप्ययै कायः 

हलयक्तः। ¢ जपे चैव तु मैर्यके "? इत्युक्तेथ। ^ तेनेह तस्य द्राबनध्यायो यदाञ्पा- 

उनि. '› इत्यापसतं बोक्तौ बरहमयज्जदात्मनो देशस्य चाश्ुचितारूप द्ाषेवा- 

नध्यायौ नखन्येऽनध्यायाः । अतः स्मृत्युक्ताः परश्युरामोदाहृताः । अन्येऽनध्याया 

मध्ययनविपया नियमवद्विषयाश्च। तेनानियपरतःकादाचित्कावुष्ठाने लनध्याये श्रौर्द् 

जपो न भवेव । एवं गायत्रीजपोऽप्यनध्यायेऽद्पीयानत्र क्पेन्यो न तु सदल्तादि 

_से्याविशिषटः । तथा । आनतः पूष दव र्वं देवाचैनश्ीसद्रनपदेरूपक्रमे कृते समा- 

` १ एकस्मिन् तके ८ पराशरेणोक्तः । ̂  वैशाखे श्रावणे मासे वाधिनेमागेशी- 

कके । मावफालगुनयोरवापि सिते पक्षे स॒मे विने । रद्रारेभः भकतैन्यः प्पोत्रादिद्ये । 

काके स्वशङाभःस्यादितिकेचित्। ” वन्यानि तु संम्रे। ^“ अनध्यायतिथि रिक्ता तया 
` शष्ठ विहाय चं । इतरासु च कोन्यो सदाम शयुभपदः। अनध्याये च संध्यायामपराद्भे क~ 
 . भचन। लिया रजप्वरायां च शदरारंभो न सिद्धिदः ” इति। रत्नमाखायाम्.॥ सोमपौम्ब- 

डुरगुकरवापराः कर्म॑सु मवति सिद्धिदाः "' इत्यधिक्रम् ॥ ` 



` ( २४७ ) 
तेः पष पध्ये आदलौचोततावुपक्रतं देवा चैनं श्ीरद्रजपादिकै च सपापनीपमेव नला- 

करौ चव्चादसमापितस्यैव तस्थ त्यागः । एवं नियमेनान्वहमवुष्ठी धमान सद दि 

सरयाविशिष्ठुरथरणरूपं गायतरीमेतरादेपे्जपालुषठान सपरापनीयमेव् । भवर । 

आजौचरासपैमेव भारब्यं -नियमेनान्वहमु्ठीयमानं सदस दिसंख्यारिशिष्ठं पुर. 

 -शणरूपं वा गायत्रीमेतर देमजनर्पायुष्ठानं शरीरुदरनपाययुष्टा न देवाश्च -चा शौचप- 

ध्ये कारयमेव । नाशौ चवश्ाचश्य त्यागः । यथाह ठघुविष्णुः। ^ व्रतयडविगषु | 

द्धे शोमेऽ्ने जपे । आरण्य सूतकं न स्याद्नारभे तु चतकम्। भारंमो वर गं यङ् 

संकल्पो बतसत्रयोः । नांदीभराद्धं विवाहादौ भद्ध पाङ्परिक्रिया ” इति । अत्र 

रमो वरणं -मधुपकोतं ज्ञेयम् । ̂ शृीतमधुपरकैस्य यजमाना ऋलिजः'” हयुकते) 

एतच्च वरणबङेयं । अवरणवत्धाधनेष्टिपश्चु्धादिषु त॒ स्थीयायपदा्थं प्रवतनमे- 

 बारंभः। अत एव ।  श्रलिजां दीक्षितानांच यज्ञियं कमे रमताम् ' इति य्व 

खयेन स्वीयायपदाथकरणानेतरमेवाश्ौचामाव उक्तः । तथाच दकषपुशमासियोर- 

तस्य होतुः सामिपेनीपषु ्रृ्स्येवाशोचाथाव उपययते । एवं च स्पतिं पहरोद्रा- 

दौ रक्षहोपकोट्िदिमादो तलापुरूषदानादौ च पज्रणाभावादचिनां -री करके 

वरणे कृते मधुप चाहते स्वीयायपदार्थारभामापे च सस्यतराऽऽशो चोत्पत्ताबन्ये 

सिनो बरितव्या इति । कन्यापितिरं परतिद्यानमेव विशः! वरं प्रति तु होपपाभि- 

गरहणादि । भारब्पकि द्धे ् राद्वकतुः । कतनिमेतरणे श्राडभोक्तः । इवि व्यव- 

` स्येति कारतलबियेचनकारादयः । इेकरभदृङृतथमेमकाशे तु । ^ तचस्मृतिषु पा- 

कनिष्पतिश्तसंकव्पता निर्मत्रणानां त्रयाणमप्याशोचामाव निपिचसरोकतेमिमिच- 

जयस्य एव शरद्धे नाश चम् । तयैव शिष्ट माचारादित्युक्तप् । होमोऽयुत- 

 -ठ्षकोटिशोमपहाशदरादिः । मदनपारिजाते भायचिचध्याये देवपद्भतौ नागदा 

दिके च याहवसखयोऽपि । “५रवविष्णरचैने दीक्षा य्य चरिः. । स तर्माणि 

वीत स्नातः शद्धिपवाप्चु पराद् । ̀  इति । भिवार्भन श्रीरद्रामिषेरः। ^ जपरोषा- 

अनविधि व्याख्यास्यामः ” इत्यत्र “ सद्ररनानाध्नविधि न्याख्यस्यापः '” इत्य 

 -ज चाभैन्द्वाभियेयः भीरदराभिषेकः इति पहाशवकारादिभिव्पार्यातलाव् । पाथि- 

-वङ्गायर्चनादि वा किवाचनकद्धभिधेयम् । विष्ण्वचैनपपि पुरुषसक्तकषाध्यं मजा 

तरसाध्यं वा वैदिकमागमोक्तं वा । तथा निभय्तिषौ शूख्पाणो ठैगे। “बरं 

प्राणपरित्यागः चिरसो वापि कपैनम् । न सवापृञ्य चचुनीत शिवरिनि पैषवए् । 

= सतके मृतके येव न त्याञ्यै शिवपूजनम् । हृति । पताति च प्रहस्ादिैख्या- 

विरिष्टमायत्ीजपत्रीसदरनपशरुदरामिपेकश्रीविष्ण्रचेनान्यन्वह नियमे नाचुषटौ वमाना- 

ज्यसाधारणनियपबत एवाद्य मवति । वदुक्वै निगेयतषिषो ब्राभ्े 1 '' शरीः 
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तनियमरस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित् ?› इति । सप्रृतिरत्नावरयामपि । ““ शदी- 

तनियमादते ” इति । अजन नियपनिष्ठमसाधाररण्य त प्राणविपत्तितुस्ये महति स- 

कटे उपस्यितेऽपि यस्यानुष्ठनपतरेमोदकमात्रस्यःप्यनभ्यवहरणमेव । पएताट्क- 

नियमाभाव तक्तसेख्यादिशिष्टगायत्रीजप श्रीरद्रामिपेकाध्ुष्टानामाव एव । “नि 

स्थानि निवर्तेरन् पैतानवर्मशालाभ्नौ चैकेऽन्यं एतानि इयुः " इति पारस्करण्च 

नित्यानां ब.पैणां निषेधेन वदधः पातिनो नित्यदेवाचनादेरपि निषेधात् । अत एव 

सर्देश्ीयशिष्टानापा्ौवे निस्यदेवाचनाययचरणमेव हृयते । इति। ` 

थ जपे शाः "-योगीयाज्ञवखयः। जति बा्यगारे बा जपेहेवाटये तथा! 
गवां मोषे दश्यणग्न्यागरे दश्षाधिकप् । सिद्धसषेत्ेषु सवेषु देवता याश्च सन्निधो । 
सहस्व श्षतकोटीनापनतं विष्णुसनिषो ।'› तथा (“जपेद् गोष्टे तथारण्ये सिद्धक्षेत्रे शि 

वाख्ये। अग््यागारे सद्दे च नदी निक्षरपषैते । जपेरन्यत्र वा विद्वान् शुदधदैशे मनोरमे" 

इति शुद्धदेशे तथा गहे” इति कचित्यटः। दीपस्थानं विचिस्य शद्रनपादिकं कायमिति 
केचित् । दीपस्था तु “युग्मे खराणां तरिटिखेच पूर्व कादीश वर्णान् कमतः क्षमीशे! 

स्थानाविपस्याक्षरमस्ति यत्र तं दीपदैश्च भ्ुनयो वदति” इत्येतर्छक्षणरक्षितं नेयम् । 
अस्य त।तरिकमे्रजपपरतप्रैदिकरमत्रनपपरत्षरैदिकम॑नजपे न विचित्य पिदपित्यपरे । 
दीपस्थानापवादो निणेयसिधो । «° दुरुपषेतरे भयागे च गेगासागरसेगमे । महाका 

च कारयां च दीपस्थाने न रितपेत् ? । इति । अर्यं च निविधोऽपि खद्रो भस्मना 
जिरुद्घारणं सद्राक्षधारण इत्वा का्यः। ‹धविना भस्मनरिपेदेण विना रदराक्षमाख्या । 
पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फङरुपद्ः । ' इति छिगे भसमत्रिपुद्सद्राक्षधारर्ण 
विना शिवाचनादावनधिकारोक्तेः | भस्परद्राक्षधारण विधिस्तु बृहज्नाबारोपनिषरदि 
काङभिश्द्रोपनिषदि जन्मोत्तरसडे च तेयः। शीरद्रनपमदिमातुहेपाद्रौ कालिकापुराणे 
ब्रह्मोत्तरसडे च सविस्तरं निरूपित इत्युपरम्यते प्रथमोरवभयादितिं दिक् } ` 

धीमतानेतदेषेन श्रीमदुद्धवसयुना । तैवियगोढतेङ्गन काश्चीषूरनिवापिना । १॥ 
अरतिस्मृत्यारवाङोऽये सद्रकर्टरुमोऽभमितः। परीयनाययो विष्णुवधयोः शिवपादयोः।ग। 
ह्यहः पराथेयेहं सज्लनान् शद्धमानसान्। पयोक्तमिद समोध्यं विचायं सदसच्च यत् 

इति श्रीसर्थपुरनिवासिना भीतडाखेडावारविप्रजातपयिन 

दिवेद्युपनामकपरश्ुरामात्मजेन जगन्नाथरमणा 
संदयोधिते भीरुद्रकल्पद्रमे . शाखार्थं परिच्छेदः 

 समाप्ठः ॥ 
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। अथामेषेकपरिच्छेदः ॥९॥ 
सिद्धषद्धिमदातारं विशचष्यहविदारणम् । महागणपति वेदे र्मीविष्वादिभिेतम् ॥ 

सश्िदानदरूपाय रिवदेहधधारिणि । तत्र अकाखच्पाय रिवायामीष्टदायिने ॥ 
श्रीरसि रमानाथं सचिदानैदविग्रहम् । विधीद्रोपासिते वदे मक्तकरपमरदीरदप् ॥ 

कात्यायन शुरूनत्वा श्रीपदुद्धवघरूनुना । वन्यतेऽनेतदेवेन शद्रा्चापद्रततिमिया ॥ 
पद्धस्यो विविधा अन्याःसफुटाः संतरीह यचपि। ताभ्परस्वस्या विशेषोयः पंडितेः सोऽधायरता 

अथ काण्वमाध्येदिन्यादि वाजसमेयिशाखानु सारेण श्दरामिषेकमयोग उच्यते । 
तत्रादौ कतैविशेषं रतिशाखाविशेषेण सदरालु्ठानं निणीयते । यद्यपि वाजघनेयि-. 

शालासु श्रतेऽपि द्रे श्द्रजपादिविधिसनस्येति कतेव्यताविधिश्च न श्रुयते । बोधायन 

सूजरेमादरदाहूतशोनकपतवहतपरासरस्मृतिकालिकापुराणादो तु स्टेति कतैठय- 

ता विधिर्मानाविधो दयते । अतस्तेषामन्यतमः भरङारो वेकयिकः पतक्तस्तथा- 

पि“ अथाभिषास्ये शद्राणां शांतये श्रदमेधिनामर् । पैवांगानां विधानं तु. यर्छृतं 

ईति पातकम्" दतयुपक्रम्य समधीते “४ इषेखादिषु पत्रेषु संवरहयतिषु चाः क्रियाः। 

दशप्रणवसेयुक्ताः भूवः सरिति च” इति चरसराशणवाक्ये संत्रह्याततोपादा- 
नात् । इपेतवादिकानां सेवरदह्यातानां मंत्राणां माध्यदिनक्ञाखायामेव समघीतता- 

सतो भित्रा तैत्तरीयज्चःखाख “ सयुद्रो अश्वस्य योनिः सघुद्रः ” इत्यतताया 

 समधीतसेन सन्रह्मातताया अभावात् बृहत्पराशरस्मृतिवरिदितो रुद्रेति कतेन्पताति 

पिरपाभ्येरिनक्चाखातरिषय इत्यध्यवसीयते अत एव वृहःपराक्षरस्पृतिविदिते सुरेति. 

कृसैठपताविथा काण्वमाध्यंदिनशाखासपधीतमत्राणामेव विनियोगो दृश्यते.। न 

पुनस्तयोरनधीतानामन्यश्चाखासमधीतानां पत्राणाम् । तेन बोधायनाद्यक्तो. द्रति 

काण्वमाध्यदिनादीनाम् । सब्रह्म तायाः काणवक्षाखायामपि. पाध्यदिनश्ाखायाः 

पर्पवाजसनेयिकशाखाप्ताधारण्यात् । पराशरोक्तो श्टरेति फेव्यताशिधिः सव राजसने- 

पिकशषाखासाधारण एव, उक्तं च ्रह्यहमभिषाय वसिष्टेन । ““ माध्यदिनीतु या- 

शाखा सभैसाधारणी हि सा । तामेव च पुरस्छृस्य व्िष्ठेन ्रभाकितिम् ” | इति | 

कयं माध्यंदिनि शाखायाः सवैवाजनेपि श्राखास्ाधारण्यमिति चेदुच्यते । ने- 

पित्तिककाम्यतैकल्पिकानि कर्माणि भगवता सुतरकृता माध्येदिनिशाखायाः 

सर्वदा नसतेयिशालासाधारण्येनोषनिबद्धानीति माध्यदिनीशाखा काण्वादितबे 

बरानसनेि्ाखासाधारणेतय्थः । यथप्यध्यन्वाधानमध्वयुयंजमानो वेति सूत्रव्याः 

ख्यावसरे शा खादरयममि्ृता तातप्येणालुपरहत आ चायेस्तत्र निरयनेमित्तिकवे तिपः 
ॐ२ 
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कनि कात्सयैनोपबद्धानि। शाखाद्रयव्यतिरेकेण नेयमिकपाननमेवेति कपैव्यता्या कको. 
पाध्यायेरक्तम् । तथापि पाध्येदिनिशाखामेवायिष्त्याचायैषतिर्ुल्या । आ- 
चायाभिमायात् । तथाहि । ये प॑न पाध्यदिनिशाखातः काण्वशाखायापधिकाः 
खमधताः मित्रस्य घवा च्चषा प्रतीक्ष इति । नमः कृताय कमण इति। यस्ते प्राणः 
शुपप्विति । आप्यायतं धरुवा -हविषा युतैनेति । उदे यसे यच्ेदयेवमादयस्त त॒ 
पत्राः सेपूर्णां एव भगवता सत्रे उपनिषदाः । येतु काण्वज्ञाखातो पाध्य॑दिनश्षाखा- 
यापधिकाः सपधिताः। अयपिः पुरीष्योरयिमानिति। रिबोनामासि स्रथितिप्त इति। 
अगिरसो नः पितर इत्येवमादयस्ते त॒ द्योः शाखयोः समाम्नाता पत्रा डव भतीकपप्रेरी- 
वोपनिवद्धा इति द्रयोः शाखयोः सष्ख्यपरहटतिखे पाध्यंदिनशखायामनधीताः का- 
प्वशषाखामेतरा इव काण्वक्ञाखायामप्यधीताः माध्यंदिनदाखामंत्राः संपूर्णां एव शप्र 
भगवतोपनिवद्धा भवेयुः। यत्त सूत्रकृता काण्वमाध्यदिनशाखयोः समाभ्नातोपि 
«५ अस्पाखपथिजातोऽ्पि ?' इति पत्रः सप्र सपूण उपनिवद्भस्तस्य पटन्यापप्यन्ह्- 
्रप््ययेतवेन भरयोजनसवान्न दोषः । अत एवोक्तं मर्तुयज्ञपि्भूतिवाशुदेवकक- 
पाध्यायानेतदेवयाहिकादिभिाप्यकारेः सकटपेतरपाटः परन्यामप्यन्हमप्त्यथं इति । 
तसमानाध्यंदिनिश्चाखव पचर वानसनेयिशाखासु घ॒ख्या स्मसाधारणा । 
अत एवोक्तं वसिष्ठेन । ““ माध्यदिनी त॒ या त्राखासर्वसाधारणी हिसा” इति। 
तप्पा ब्रहपपराशरेण सखव्रह्मांतताग्रहणटिगावो माध्य॑दिनश्ालापरतया श्दरति 
कतेव्यता प्रकारोऽमिदितः स कण्वादि सषैवानपनेयिसाखाप्ताधारण पवज्ञेयः । 
एवं च सति मनोभ्योतिरबोध्यशिभूर्धाने मर्मागिते | मानस्तोक इति दतत्पथमे 
पचक स्मरेत् ` इति पराश॒रवाज्ये काणज्ञालासमधीतपाठस्य मनोभ्योतिरिति १. 
त्रस्य प्रतीकोपादानञुपपचयते । यत्त॒ देवया्ञिकादिभिर्वौधायनमूत्रविदितं पैचांगश््- 
न्यासादिकयुबत तत्काण्वमाध्यदिन्यादिवाजसनेयिशाखास्वनधीतानापपि र॑त्राणां 
केषा चिद्टिनियोगरय मंत्राणां केषांचिद्विनियोगस्य ततर दशनात् वाजसनेयिनां 
काण्वपाध्यंदिनानां तदध्ययनाक्षपापत्तेः । सतरस्यासाधारणतसेन बोधायनेकगि- 
षयतवाचायुक्तम् । तप्पारकाण्वपाध्यदिनादिमिर्वानपनेयिभिवरहतपराशरस्पतिषिहि- 

तेन विधिना पर्चांगन्यासपूनापूवेकं रदनपादिकं विधेयम् । रद्राभिषेकपिधिस्त 
योधायनसूतरतिहित एवोपादेयः । बह्परा्चरस्पतावनुक्ततवादनुरद्वसाच । तै- 

 नामिपेकविधो विहितानां काण्माध्यैदिन्यादिवानसनेयिश्ाखासमधीतानां पत्रा 
णमध्ययनमनन्यगत्यांगीकायेम् । अन्यथा रद्राभिषेकसांगलासिद्धेः स्यजुः 
शाखासमधीताद्रानसनेपिश्ाखासमधीतो रुद्रो जपादिष्वतिप्श्रतः । “५ आदित्या 
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नीमानि शुद्छानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञस्क्येनाख्यायैते ' ईति शतपथश्रुतेः । 
आदित्यादधीतानां यज॒षां शुद्धत्वेन प्राशस्त्यपनया श्ुत्योक्तम् । तेन तद॑तः पाति- 
नो सद्रप्यापि पराक्षस्त्यषटुक्तमेव । आदिरयादनधीतानामन्ययज्षां तु इृष्णखेना 
प्रासस्य तदतः पातित्वाद्द्रस्याप्यपराशस्स्य चार्थादुक्तश्स्येव बोधित । एतेना 

न्ययजुः शाखासमधीताद्दरामिषेकः तैत्तिरीयशाखाषमधीतो स्रोऽतिमशगस्त इत्य- 
पास्तम् । बहृषचादिभिस्तु शरौतकर्मानुष्ानाथ स्वपरेपपपरिष्दीतयजुःशखासम- 

 धीतशद्रनपादिकं कायैम् । यञुर्वेदशालाव्यतिरिक्तवेदश्षाखाघ सद्राभावरात् । सख- 
परंपरापरिग्रदीतयजुःल्नाखायास्तु यतः स्वज्ञाखातमस्ति । निरूपितमेतचद्री खक - 
सपद्ुमे भ्रमाणनिरूपणावसरे जपहोमरुद्रपयोगादो च विस्तरेण प्रागिस्यखम् । 

॥ अथ रुद्राभिषेकप्रयोगः ॥ 
तत्रादौ सद्ररभदिनासपूषैस्मिन्नन्यस्मिन् बाहन्यसंभवे तस्पिन्नहनि वा यजं 

पानेन स्वस्याधिकारसिद्धये षडद्धचतुरद्रदरयब्देकाब्दानापन्यतपे षडद्वःयञ्दं सा- 
धा्दिकाब्दपंचदशष्टच्छाणामन्यतमं वा यथाशक्तिप्रायधित्त यथाविधि कतेव्यमू। 
अथ संमतसमासे यजमानः श्री रद्रामिषेकमारभेत्त्था । उपो तिषिदुपदिष्टे उ- 
तरायणादौ गुरुपागीरयोर्मौढयवास्यवाभेकादिरहिते शमकाे शुश्टपक्षादो रि. 
क्तामोमन्यतीपावविष्टयादिदोषरहितायां द्विती यादरिस्वाध्यायश्चुमतिथौ चंद्रतुङ्ख्ये 

पूर्वाह्ने निणैजनांतपेचमदहायज्ञंततनिस्यक्रियेण सपत्नीकेन यजमानेन शिधिना 

` स्नातेन शुचिना परिरिताहतशचुगाससा सोत्तरीयेण नृतनयज्ञोपवीतिना दक्षिण- 

पाश्च बदिन किखाभिन्नवद्धकेशेन सुपरक्षाङ्तिपाणिपादेन सव्ये पाणो इत- 

ङशोपग्रहेण दक्षिणे पाणौ ध्ृतपप्ित्रेण स्वाचातेन श्रीपण्यादिपरशस्तदारुनिर्िते 

कुशो तर्ब ङाव्रास्वृते स्वासने भाङ््ुखेनोदद्धषुखेन वोपवेश्ननम् । तदक्षिणतः प- 

ल्या च ततः स्मतैन विधिनाचम्य त्रीन् प्राणायामान् दृता त्रिमात्रभ्रगवोचार- 
णम् । यथाचारमिषटरैवतादिस्परणम् । तयथा । ॐ श्री गुरुभ्यो नमः 1 ॐ सि 

दधिबुद्धिस्हिताय श्रीगणेशाय नमः । ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । ॐ उमा 

महेश्वराभ्यां नम\। इस्येषं श्रीगुरं गणेशं रक्ष्मीनारायणावुपापहेन्वरो च प्रणम्य । 

सुपुखभकर्दतथे्यादि ग्छोकान् परिता दक्षिणहस्तेन ताम्रपात्रेण वा  सकुशुसुप्र- 

यवनलादानम् । देशकालयोः सीतेनति कायिका्शेषपापक्षयकामो व्यापिति- 

 मोचनकापो बा जीवनकापः श्रीकामो वा शातिङापः पुष्टिकामो वा तुष्टिकापौ मो- 

प्षकामो वा श्रीसाबरिवपीतिकामो वा अद्ठुकर्देण श्रीषद्रामिषेकररलिग् दारा 

रा करिष्य इति संरुसप; कायैः । नेमित्तिकदरकरमे दु ̀ अद्कनिपितत करेण 
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्रीरदराभिषेकं करिष्य इति संकटः । उपात्तदुरितक्षयायैषुतमरदुरित प्रतिर्दधारथ 
वेति तु निव्ये । पुजहामेन दीर्घाषुः सुपुत्राबाप्तयथं महारुदरेण रुद्राभिषेक करिष्ये 
इति महाख्द्रस्येव संकसपः । परमेरितमेदयुकशमैणो यजमानस्याज्ञयाऽुकरदरेग 
रद्राभिषेकं करिष्यापीति संकल्पः काये एवं प्रथानसं ङस विधाय तदंगसेन पाठ- 
पूजा वसोर्धारायुध्यजपाभ्धुदयिकश्राद्धस्वरितवाचनाचार्यादिक्रखिग्बरणानि कषष्ि । 
तत्रादौ चिकीषिताष्ठकरद्राभिपेककमेणो निविद्रफरसिद्धये गणपतिपूजां चं 
रिष्य इति संकरः । परव्येकं वा सर्वेषां संङृसपः । गणानां सत्यनेन पभ्रणव- 

पूषेकेन मैत्रेण षोडशमिः पेवमिः बोपचरयेथाविभि गणपतेरभ्यचैनम् । ततो 
मातृपूना बसोधारायुष्यजपाभ्युदयिकश्राद्धानि वा प्रलये बा संङृखपूवंङे यथा 
विपि कतेव्यानि । तदः पुरनरदेशंकारो सेकीत्ये दद्रभिषेांगतया स्वसितिवाचने 
करिष्ये इति संकस्पं विधाय कट्क्चस्यापनपुमैकं स्वस्तिवाचने यथोक्तम् । ततो 
यथोक्तरक्षणाने शतान् बेदबिदः इटुंविनो बिपानाहूयाचोर्यादिवरणम् तच्रथा । 
अगणादो शचो देशे गोपयरि्ते चतुःफोणमंडले खस्तिकोपेते चंदनादिभि्थशिते 
घमेडपे (दीपे) सपत्नीकेन यजमानेन श्रीपरण्याद्यासने उदद्धुखेनेवोपवेकंनम् । य- 

 जपमानदक्षिणतः पर्या चं । आस्तनगेधाक्षतप्ष्पपास्यारिवरणोपहाराणाघरुपक- 
खनम् । बरिष्यपाण ब्राह्मणानां प्राङ्ञुखानां पीटोपयुपेश्चनम् । रतो यजमानेन क 
शङ्कघुमतिखयवनलादानम् । देक्षकाल्योः संकीतेनते द्दरामिषेकांगतया आचयेस्य' 
ब्रह्मण बरणं करिष्य इति संकखः। इुरप्वेति भयुक्ते कशडसुपमतिरुय्रजरानां भूप 
प्रकषेपः। तत आचायेखं कतं योग्यं किम पोड्पुलपुपवेहय गैधाक्षतपुषपपाछादिपिरभ्य- 
चनम् । पएकचिग्देयद्विगुणितवल्लयुगोपवीतयुद्रिकाङडांगदकंडाभरणादिभिश्न । 
बद्धांनरिना यजपानेनासुकरुद्रेण रुद्राभिषेक फरिष्ये तत्र मे तमाचाय मषेति 

 प्राथना। भवामीति प्रसयुक्ते साक्षतेन पाणिना विषस्य दक्षिणजासुमारभ्य अघुकस- 
` गोत्रोऽपुकाश्काप्रवरोयुकरमाहं जथुकसगोजपयुकायुकपवरं यज्वेदातगत काष्वशाता 
ध्यायिनै माध्यदिन शाखाध्यायिनं वायुकश्षमगि ब्राह्मणं अयुकष्दरेण श्रीरद्राभिषेकक 
पणि आचायैयेन सां हणे इदे4 बरणम् । ठतोऽप््मीत्याचर्वणोक्ते ८ आवार्थस्तु 
थथा स्वगे शक्रादीनां ब्रृहस्पतिः। तथा खं पम यत्ञेऽस्मिनाचायों म्र सुव्रत ” शति । 
{यथां शक्रस्य वागीश आचायः सवैकमेषु । तथा मया समाचायो हतोऽस्मिन् 
यत्कमम ' इति पत्रयोरन्यतरपतरेणाचा्यप्राथेना । ततो ब्रह्मवयोग्यै विप्रं भ्रा 
दयुखषटपषेधय ` गंधादिमिरेकककिदेयवज्ञादिमिथ(भ्यवेनम् । बद्वानङिनिषुकख्ेः 
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ण रद्राभिषेकं करिष्ये तत्र मे सवं ब्रह्मा भवेति प्राथना । भवामीरि पस्युक्ते, अष्ु- 
कसगोत्ोऽपुकाुकपरवरोऽषकशशपाहं अधुकसगोजभञुकायुकपरष्र पथ्कवेद ती ताधरुक- 
शखाध्यायिनमयुकर्माभ बाह्यणमयुकष्द्रेण रद्राभिषेककमेणि इताद़तवेक्षग 
त्वेन अह्माणं त्वां इणे इस्येव दक्षिणहस्तं गदीता स्वशाखीयस्येब्र ब्रह्मणो वर 
णम् । उतोऽसपीति ब्रह्मणा प्रत्युक्तं †‹ यथा चतुमैखो ब्रह्मा स्वम छोके पिताप्रहुः 
तथा खं पम यहञेऽसमिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम ` इति मथना 1 नारायणमहसर्द्रप- 
दतो तु “ सवेरोकपितामहः । ब्रह्माण त्वाप हणे ̀ : इति पाटः समाम्नातः | 
ततो मृद्गोमयेनरथ(भिषेङा्य भूमिश्लोधनम् । तस्यामथेपरिपाणयेदीकरणम् । 
८ ॐ उत्तिष्ठतु महद्भूता ये चेतत्स्थानवासिनः । भूतानामविरोधेन पूनाकप समा- 
भे ” पत्रेण भूतन्रासनम् । ॐ आगच्छ सवैकस्याणि वसुधे छोकारिणि । 

पृथिति ब्रह्मदत्तासि काहयपेनामिवेदिते `` इति रप्रेण प्हीपाथैना ५ ॐ उदू 
धरतासि वरहिण हृष्णेन शतबाहुना । देष्रप्रे खीख्या दवि ! पूजाय प्रणमाम्यहम् " 
३ति पत्रेण पृथि्या अधेपदानप्र् । अथ वब्रह्माचायैसन्निधो यथोक्ते देशे वशष्य- 
माणेन रिधिना रुदधमिषैरः स्वये यजमनेन काये! । ऋदखिनापनुपदेश्चतव् स- 
स्थाशक्तौ सभिपेक यस्ति निधितेन . ऋरििगूत्वेन वा ब्राह्यण्ररणम् । त- 
श्रथा । यथोक्तानापादूतानां विराण विप्र॒पराङ्धुखधुपवेशय ेधार्दिभिरेकिं 
देप वल्ञादिमिधाम्यचेनम् । बदरांनङिनाऽ्दुकरुदरेण स्द्राभिपेकमहई करिष्ये । तचरं 
ल्मे ऋचिग् भवेति प्राना । मवापीति प्रयुक्ते साक्षतेन दक्षिणेन पाणिना बि 
ग्रस्य दक्षिणजानुमारस्यं अष्ठुकसगोत्रोऽषुकयुकप्रवरोऽपुक शर्मा अषटकसगोत्र- 
का पुकपवरं यजुरदांतगेतं कण्वशालध्यायिनं माध्यं दिनशाखध्यायिनं वाऽ्ुक- 
हरणे ब्राह्मणपध्ुकरदरेग शुटराभिषेकाथृचिगतयेन त्वामहं हणे इति यजपानेनोक्त 
दतोऽध्पीति पस्युक्तिः पएवमेकादश्ञनां यन्नु: शाखिनां यनमानक्षपशाखिनां वर 
णम् अष्टानां वा चतुर्णा व। द्रयोरवेकस्य वा वरणमिति परशरमादयः। नारायग- 
भट्रपादेस्तु रूपके एक एव । रर ठघुरुद्र॒महारदरेष्वेक एकादश्च वा। अतिरर 
एकादश । एकविश्दयुत्तरशतं षेति ऋतिषक् संख्या । परतिनिपिपक्षे सनियम इति 

 सापदायिका इति विशेष उक्तः । पुत्रकामेन तु ऋखिजो हा भेक प्राथेना । 
ॐ भगवन् स्वधमे सर धपभृतां बर । तितते मम यज्ञेऽसिवरलिवष् सं भव सु 

त्रत › इति पप्रणेदयुक्तं नारायणभट्पारैः । ततो वरणक्रमेणेवाचार्यादी नामा 
चास्यैव वा मधुपेणारैणं कृता वल्ञाखकारारिभिरदैणं कायेप् । भरतिनिधिषे 

 मापििकायेवरणे तु बह्ञादिपूनैव न पद्रुपकः। तेषामृलिकुरवामावात् । अत्रा ` 
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वसरे स्वपितिवाचनं केचिल्छुवैति । न सखाभ्युदयिकति । देपाद्िणा दानखडे इद्धि- 
भद्ध इदस्विमू्ररणे मधुपर्ेणाहेणं चोपन्यस्य सरस्तिवाचनोपन्यासात् । यत्र तु 
पपुपक भावस्तत्र ऋखिष्वरणानेतरमेव स्वरितवाचनमिति ॥ अत एव परद्ुरापः 
५८ कृं बरणं पूर वास्यं पुण्याहवाचनमिति। अन्ये तु नेह स्वस्तिवाचने इषै- 
ति। कितु आभ्युश्यिकान॑तरमेव ! दानखंडे मदनर्ऩता स्पे हयहमददद्रादि 
पद्वतिकारेस्तयेवो क्ता । क 

॥ अथयन्राह्यणप्रा्थना ॥ 
अथ गरदीतङ्कपुमांजलिना यजपानेन ब्राह्मणप्राथेना ॥ ब्रह्मगा; सतु ज्ञास्तार 

पापात्पातु समाहिताः । देवानां चव दातारः पातारः सवेदेहिनाप्र्। जपय 
हैसतथा होमेदा नैश विविधः श्ुभेः। देवानां च पिवृणां च पूत्यथं याचकाः स्मृताः 
येषां देहे स्थिता देवाः पावयति जगत्रयम् ते मां रक्षतु सतते पूजायङञे व्यपरिथताः। अ- 
क्रोधनाः श्चोचपराः सतते ब्रह्मचारिणः । शद्रध्यानपरा निरयं परपत्नमनषः षदा। 
पा्ीषभाषणाः सतु मा सतु परनिदकाः। पमाप्येते हि नियमा भवंतु संतत द्विजाः" 

अथ शिवायतनारो पुण्यनश्ारितीरे गोष्ठादिषृण्यदेधे ब्राह्मणश्हे यजमान 
ग्रहे वा तदीशानदिग्मागे वा शुचो देरोऽभिषेकाथं भूपिशोधनवेदिकरणभूतत्रासन- 
पहीमाथना पृथिव्या अघेदानानि पूर्बोक्तपकारेण कतेव्यानि । अथलिजो वक्ष्य 
पाणेन विधिना यजपानाचयेव्रह्मतननिषो यथोक्तनियपयुक्ताः स्िरांतःकरणाः 
ततो मँत्राथेमनुसंदषानाः प्रापांतरमह््बागाः श्रीरुद्रं ध्यायतो यनमानकाषः ति 
दचतामिति चितयंतथ श्रीर्दराभिषेकं इयुः । 

॥ अथ नित्यकमेप्रयोगः ॥ 
यथाविधिस्नातैन कृतसंध्योपासनेन सति संभवे हतोपासनहोमाधरिहो. 

ब्रहोमेन कृतन्याविस्थ्यान्यतर भस्मत्रिपुद् रदराक्षधारणेन बद्धशिषेन यशो. 
पवीतिना परिदहितधोतन्वतव्राससा सोत्त रीयेण स्वाचतिन सम्यषाणो कृतङुशोष- 

अ्रदेण दक्षिणे पाणो धृतपद्तरिण यथोक्ते गोमयोपशितनि गोचममात्रे शुचो देशे खास- 
नस्थाने प्रागग्राणष्ठुदगग्राणां वा त्रयाणां इृदानामास्तपणम् तदुपरि यथाकाम व्या- 
प्रादिचमेण उत्तरो लोम्नः भ्राग्रीवस्यास्तरणम् । तदभावे न्वेतक्रेवरस्य चित्र 
वरस्य वा तदुपरि प्ृहुवसस्य च । "ॐ ऊध्मेकेशि विरूपाश्षि पापरश्चोणित्तमी जने । 
विष्ट देवि सिखामध्ये चयड ्यपराजिते “ इति मैत्रेण रक्षा शिलप्रेयिस्परैनम् | 
पृथ्वीति मेत्रस्य मेरपृष्टकषिः घतं छदः इमां देवता आसमे विनियोगः । 
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ॐ पृथवी तया धृता ोका देवि सं॑विष्णुना धृता। सच पारयमां नित्य 

पवित्रं र चासनम् ? इति पत्रेण तसििनासने उदद्युखेनेयोपवेक्नम् 
॥ अथ मस्मरद्राक्षपारणप्रयोगः ॥. 

अथ पूव न कृतं चेदत्र भस्मधिषड् र्राक्षधारणम् । तयथा । सथो जातमित्य- 
स्य सयोजातक्षिः जिष्टुवचछ्दः बरह्मा देवता । बापदेवायेत्यस्य वापदेवक्रषिः 
जगतीछद्ः । विष्णुर्देवता । अघोरेभ्य शयसय अधोरकछविः अनुष्डुप्छेदः र्दरो 
देवता . तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरूषऋषिः गायत्रीखदः रट देवता । ईशान इत्यस्य इ- 
शान ऋषिः अनुष्टुपछदः श्रो देवता सर्वेषां मस्मपरिग्रहणे विनियोगः । ` 

ॐ सथयोजातं प्रपचापि सथोजाताय वै नमोनमः । भषे भवेनातिभषे भव~ 
रमां भवोद्धवाय नपः ॥१॥ वामदेवाय नमो श्येष्ठाय नवः श्रेष्ठाय नमो सद्राय नमः 
कालाय नमः कङविकरणाय नपो बरविकरणाय नमो बलाय नमो बड्पपयनाय नपः 
सवेभूत दमनाय नमो मनोन्मनायनमः ।२। अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्देभ्यः सेह्वेभ्यो नस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ।३। तःपुरषाय विद्जहे महादेवाय धी- 

मि तन्नो ररः पचोदयात् ।५। ईशानः समैविदयानामीष्वएः सवेभूतानां ब्रह्माधिपतित्रि- 
ह्मणो धिपतिन्रद्या शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ।५। इति पैवभिकतरेनेय्यषमवस्यावस- 
थ्य॒सेमवस्य वा भस्मनः सव्यदस्ते परिग्रहणम्। दक्षिण दस्तेनाच्छादनम् अभिरित्यादि 
मस्पाभिप॑जमे « पंजाणां पिषलाद ऋषिः गायत्रीछदः। काकाग्नरुदरोदेवता। भस्माभि 

पत्रणे भिनियोगः । ̂ “ ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति मस्म जलमिति भसम स्वहा 
इदं भरम मन इ्येतानि चक्षूषि भस्मानि तस्पादूत्रतमेत दाद्पते यद्धस्मनांगानि 
संरपृशे्तस्माद्रतमेतसाश्चपते . पद्यपाशविपोक्नाय ' इति मैत्रेण । त्रिः कृतो म 
स्मनोऽभिष्च्रणम् । अपोभ्योतिरित्यस्य प्रजापतिक्रषिः यच्च; ब्रह्माग्नित्रायुष्रू- 

याच देताः भस्मन्यप आसेचने विनियोगः । “ ॐ आपो ऽयोती रसोमृतं ब्रह्म 
भूश्वः स्वरोम् '' इति मत्रेण जलाधिप विष्णुमभिध्यायन भस्मम्यपामासेचनम् । 
ॐ नमः शिवायेति षडक्षरेण बा । ततः सेपदेन् । सर्वागि भस्मोध्युखनम् । तथा| 
$श्ान इत्यस्य {शानषिः । अनुष्टुपछदः । रुद्रो देवता। शिरसि भस्मोध्पु- 
ने विनियोगः । ॐ ईशानः सवेविच्ानाम् ?' इति मत्रेण शिरि । तत्पुरषा- 

घायेत्यस्य ततपुरष कृषिः । गायत्रीखदः । दद्रोदेवता। युखे यस्पोदूखने विनियोगः । 

ॐ ततुरषायेति षखे । अपोरेभ्य इत्यस्य अधोरऋषिः । अनुष्टुब् छंद्ः । द्रो 
देवता हृदये भस्मोध्धूटने विनियोगः। ॐ अधोरेभ्य इति हदये । बामदेवायेत्यस्य 

वापरेवषिः । जलगतीछंदः । विष्णुदेवता । युर भस्मोध्पुलने विनियोगः । ॐ 
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वामदेवायेति गुह्ये । सयोजातपित्यस्य सव्योजातकरषिः। व्रिषडुपछंदः । ब्रह्मदेवता । ̀ 
पादयोमस्परोध्धृखने विनियोगः । ॐ सयोना प्रप्यापि इति पादयोः । पणवेन 
मस्तकातपादतरूपयतं स्रागि । प 

॥ अथ त्रिपटूधारणविधिः ॥ 
तधथा । पानस्तोक इत्यस्य त्सक्षिः जगतीछद्ः । एको सदरो दैवता । भ- 

स्मोद्धरणे त्रिनियोगः । ॐ मानस्तोक इति मरमोद्धरणम् । अयेषकपितथस्यं पिपिष 
ष्पिः। अनुष्ट्पछदः । - जयबशनो रुद्रो देवता । तयायुषपिस्यस्य नारायणक्ऋषिः । 
उष्णिक् छदः आरीदैवता । भस्मना अिपृडूधारणे विनियोगः । इति स्थता । 
यास्य प्रथमा रेखा स्रा गाहपस्यथाकारो रजो .भूरेकथात्पा क्रिया शक्तिः कषर 
भतः सवनं परहादेवो दैवता यास्य ह्ितीया रेखा । का दक्तिणाभिनिरकारः सल. 
मतरिक्षप॑तराला चेच्छाशक्तिययरबेदो माध्यदिनं सरन पहेश्बरो देवरता। यास्य 
तीया रेखा सा आहवनीयो मक्रारस्तपोच्ोः परमासा ज्ञानशक्तिः सामवेद. 
स्तृतीयं सवनं शिवो देवतेति ध्यायन् ॐ यम्बकं यजापरहे ऽयायुषे जपरगनेरिति 
द्रास्यागृ्भ्यां मध्यपागुरीभिस्तिखभिः शिरसि त्रिपुद् धारणम् । एवमेताभ्यामू- 
ग्यां नेत्रयुग्मप्रपाण श्गोरंतरं यावति रखछटे। एतार्पामेग्र्म्या वक्षति । ण- 
मेच दक्षि गोत्तरयोः स्कंषयोश । एव पंचपु स्यनेषु त्रिषुंड् पारणप् यद्रा । र्खे 
व ाहोहेदये नामो चेत्येवं पेचसु स्थानेषु त्रिपद पारणम् । इद च मस्पोध्यूटनंः त्रिपु 
टधारण च चतुराश्रमिणां साधारणं नित्य च । भस्मोष्युखनेऽशक्तवेच्छिरो ररा र- 
वक्षः स्फंपेषु जिपुंडध।रणमेव कुर्यात् ॥ इति भस्मधारणपू। 

 ॥ अथ रुद्राक्षधारणपेधिः॥ 

‹ विविक्तदेशे च सुखा्नस्थः श्चुचिः समग्रीवरिरः श्षरीरः ॥ अस्या- 
धपस्थः सकरंद्रियाणि निरुध्य भक्टया स्वगुरं प्रणम्य ॥ हसुडरीकं विरजं विद्युद् 
विरित्य मध्ये विशदं विक्नोकम् ॥ तथादिमध्यांतवरिहीनमेकरं॒वि्ुं चिदानेदमरूप- 
मदुभुतम् ॥ उमासहायं परमेश्वरं प्रय त्रिखोचनं नीलठे प्रश्ातप् ॥ ̀  इति ब्द 
ज्जञाबारोपनिषदृक्तपकारेणोपासहायं शिव ध्याता ॐ ^ जर्यशक्रं यनापहे '? इत्य . 
नेन हेवषटक्षरेण वा मत्रेग प्रतिष्ठितर्द्रक्षधारणे प्रतिष्ठमत्रयोरस्यतरेण पत्रेण ॥ 
«८ सृद्राक्षान् कंठदेशे दश्चनपरिपितान. ३२ पक्के पिशतीदरे ४० पट्षश्कणेप 
देशे & करयुग्डते द्ादशषद्रादक्ेर १२॥ बाहोरिदोःकटभिः १६ नयनधुड्े 
एकमेकं १ शिलायां वक्षस्यष्ाधिङग १०८ यः कष्टयति सतते स सयं नीखकैउः; ` 
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पइव्युक्तपकारेण।। चित्त “इदोः कलाभिः पृथगथशिखासूत्रयोरेकमेकम् `" ` शत्येवं 
प्राठः ॥ ब्रह्मोत्तरखडेऽपि । श्राक्षधारणे पुण्यं केन वा सद्य भषेत् । मदृत्रतिर्दे 
प्राहुनयस्तत्वदर्शिनः इस्युपक्रम्य॥ सदस धारयेद् यम्तु सद्रक्षाणां धृतत्ेतः। ते न- 
मति सुराः स्वे यथास्द्रस्तयेव सः॥ अभावे तु सदस््नस्य -वाहबोः षोडश षोडश एकं 
शिखायां कशयोद्रादशद्रादशेव दि॥ द्वाजिशक्कठदेशे तु चलारिश्रव मस्तके॥ एककः 
करणयोः षर् षट* वक्षस्यष्टोत्तरं शतम्॥ यो धारयति रुद्रान् सद्रवरसोऽपि पृच्यते । 
ुक्ताभवाटस्फविकरोप्यवेडयंकांचनेः। समेतान् धारयेद् यस्तु रुद्रान्नान् सरशिबो भ- 
वेत् । केवष्टान् वापि दृद्राक्षान् यथाङाभ विभति यः तं न स्पृश्चति पापानि तमाः 
सीव विभावसुम् । इषिरः 

॥ अथ पूजाप्रयोगः ॥ 
 -अथ स्ववाममागे अग्रोदककटश्चस्थापनम् । स्वरक्षिणभागे वरादिपूजोषः 
करणानाम् । पुरतो गंधादिपात्राणां च । करादिक्षाङनाय पात्र स्वपृष्तः स्थाः 

पनीयम् ॥ धरतदीपस्यामावे तिदीपस्थापनम् । अथ स्मार्तेन विधिनाऽऽचम्य त्रीन् 
प्राणायापान् हृल जिपात्रपमणवोचारणम् 

ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ] ॐ सिद्धिघुद्धिसहिताय शीगणेशाय नमः ॐ र्मी 
` नारायणाभ्यां नमः ॐ उपापहेश्वराभ्यां नमः। इत्येवं श्रीगुरुणणेशं खक्ष्मीनारायणा- 
 वुमापरश्वरो च प्रणम्य दश्निणदस्तेन ताम्रपात्रेण वा सङ्घशङ्कसुपरजलादानम् । 
देशकार संकीत्य सवेपापक्षयपूषेकं श्रीसांवपीतिश्पोऽपुकरुद्रेण धीरद्रामिषेक 
करिष्ये । इति संकरपो यजमानेन काथः । रद्राचुष्ानस्य स््रकवृकरे । विकत्- 
कत्वेऽपुकश्चपेणो यजमानस्याज्ञया्चुकरदरेण रद्राभिप्रेरं करिष्यामि । इत्येवं ऋचि - 

निवा 1 के 
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२।३००।३६।२२।२४।५००] १०८ योगः १००१ 

१६।१६।२।१२।१२।३२।४०।६।६। १०८ योगः २४९ . 
¢ सरखर््राक्षषारणप्रकार उक्तो ब्रहन्जाबारोपनिषदि=रिखायमेकसरदराक्षं वि- 

रत रिरसा वहेत् । पर्दते गठे दघाद्धाष्ठोः षोडशपोडरा मणिवेधे द्वादशो च स्कंधे पृच- 

इतं वहेत् । अष्टोत्तरदातं माङामुपवीतं ठ कारयेत् । मणिनेध इत्येकवचनातर उभयोद्राद्श । 

स्वंधश्चन्दो ग्रीवापरः । इति रुदाक्षघारणम्. ॥ इत्येकस्मिन् पस्तकेऽत्र विरोष; । वस्तु 

तस्तु बृहन्जाबाडोपनिषदि “ रिखायामेकरंदरक्षं ?: इत्यादिनोपढम्यते पर च सदराक्नना- 

जाङोपनिषदि. मसुपठभ्यते म 



(२५८ 
म्मिः संकरयः कायः । ततो ददराभिपेकं कर्त योग्यतासिद्रये भूतशुद्धि प्राणपतिषठा. 
पाठकान्यासौश्च करिष्ये । इति सकस्पपूषेकं मूतशरद्धयाददिकं कायपिति. - परश्चरापा- 
दयः । नैवेति देवया्ञिकनाराणयभद्रादयः। हेपाद्रौ पहाणेवे चाप्येवम् भूतश्ुदधयश्- 
करणे न द्दरवेशुण्यमू । करणे तु फलभूयस्स्वमिति केचित् । 

॥ अथ स्यास्विधः॥ ए 

ते चानादेशे सर्वेऽप्य॑गुष्टानामिक्ाभ्यां कायाः । अदेशे तु यथदेशषम् । तत्र ता- 
दच्छदः पुरुषस्य शरीरे न्यासः । ॐ तियग् विराय चमसायोष्वबुध्नाय छद्; पुरु 
धाय नमः इति शिरसि । ॐ गोतमभरद्राजाभ्यां नमः इति नेश्रयोः । ॐ विश्वामिन्न 
जमदग्निभ्यां नम इति श्रोचयोः । ॐ बसिष्ठकश्यपाभ्यां नप इति नासापुरयोः । 
ॐ अत्रये जेप इति वाचि 1 ॐ गायच्य छंदसे नमः अभ्रये चम इति शिरसि । ॐ 
उष्णिहे छंदसे नपः सदिति नमः इति भ्रीवायम् । ॐ बुहस्ये छंदसे नमः बस्य 
तये नम इति अनू अनूकः पृष्वश्चः । ॐ बृहद्रथतराभ्यां नमः चावापृथिवीभ्यां 

इति बाहोः 1 ॐ. त्रिष्टुभे छंदसे नमः दईदराय नप. इति प्ये । मघ्यदुद्रं । 
ॐ जगत्य छदसे नपः आददिद्याय नमः . इति भ्रोण्योः |. ॐ अतिखदसे . नमः 
प्रजापतये नम इति दिने । ॐ य्गायज्ञियाय छंदसे नमः वैश्वानराय नम इति, पायो। 
ॐ अनुष्टुमे छंदसे नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नम इयूरवा; । ॐ पत्तयं छंदसे मषद्- 
भ्यो नम {र्यष्टीवतोः। अष्टीवान् जानु । ॐ द्विपदाये छंदसे नमः विष्णवे नम इति 
पारयोः } ॐ चिखदसे नमः वायवे नम इति भरणेषु । भाणवायोः सचारस्थने 

नातिकाप्राणश्नब्देनोच्यते । ॐ न्युनाक्षराय छंदसे नमः अद्भ्यो नम इति हस्त- 
द्यदिपयसिन मस्तकादिपादातं सर्वोगेषु । इति सर्वानुक्रपसूतरविषितः. छदः पु~ 

रषन्यासः । अथ बृहपराश्चरसमृतिविदितः पचागर्द्राणां न्याप ॥ न्याप्तमत्राः 

सव सस्वरा एव म्यस्तन्याः । मनोजूतिरित्यस्य आंगिरसो वृहस्पति ऋषिः यज्ञः । 

विन्वेदेवा देवता हृदये न्यासे विनियोगः इति स्म्रता हृदये स्पृष्टा ।. ॐ मनोजुति 

रिति मतरं सस्वरं हृदयाय नम इत्यतषठक्वा हृदये न्यासः कतेभ्यः । एवं वक्ष्यमाणेषु 
 सरवेष्वगन्यासेषु तत्तदगं स्पृष्टा स्वरपूवेकं ॑जन्यासः कतेव्यः जुतिजूषताभिस्य 
स्य स्थाने ध्योतिजुषतामितयेवं पाठः ! एवं न्यासपूजादो प्रतीकेन विनियुक्ता पर 

आ खक्चाखासमधीतपागः पठनीयाः । न पुनमाध्येदिनश्राखास्तमधीतपाटा इति 

 ठेषां विशेषः.। अबोध्यग्निरित्यस्य बुधगदिष्ठिराषी । पिष्ट्छद्ः । अभगिनदे- 

बता शिरसि न्यासे विनियोगः । ॐ अवोध्यप्निरिति मतरे शिरसि स्वाहैत्यत् 

वा क्षिरसि । पूर्वानित्यस्य भरद्ाजकषिः । चिष्टुपछ्दः वैश्वानरोम्नि्देवता 
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शिखायां न्यास विनियोगः; । ॐ मूर्धानं दिवमिति पत्रं शिखाय वषदिस्येते रि 

सायाम् ३। मर्माणित इत्यस्य विवस्वाटषिः वरिष्टुपदः । किगोक्ता देवता । क- 
वचन्यासे विनियोगः । ॐ पर्माणिते इति मेतं कवचाय हुमित्थतं कवचम्  । पा- 

नस्तोक इत्यस्य इत्सङःपिः जगतीचदः। एको सरो देवता । अद्धन्याते विनियोगः 
ॐ मानस्तोक इमि मत्र अस्राय फटित्यंते अलम् । ५ सोऽप पंचागन्यासः परथमः । 

` अथ द्वितीयन्यासः । यातेर्रेलस्य परमेष्टी ऋषिः । अलुष्डुपख्दः । .ए- 
को रुद्रो देवता शिखाया न्यासे विनियोगः । ॐ याते रुद्र॒ शिबातनुरघोरेति शिख 
याम् १। असन् महत्यभेव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अनुष्ुछंदः । बहवो खदा 

देवता । शिरसि न्यासे विनियोगः । ॐ अस्मिन् महत्यणवे इति शिरसि २ । अ, 
संख्यातेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः भनुष्डप्र्दः । बहो स्रा देवता । कटि न्यासे 

विनियोगः । ॐ असतख्याता सहस्राणीति टे ३ । ्रयेवकमिति द्रयोराचस्य च- 

सिष्ठकषिः । द्वितीयस्य भ्रनापतिकरपिः। अचुषटपछंदः जयेशको स्द्रौ दैवता । 

नेतरयोन््यासे विनियोगः । ॐ यवकं यापे इति द्रौ मेनो नेत्रयोः । ४ 
पानस्तोक इत्यस्य ज्ुःसकऋपिः । जगतीखदः ! एको रद्रो देवता । नासिकाया 

न्यासे विनियोगः । ॐ मानस्तोके इति नासिकायाम् ५। अवतदयेत्यस्य 

परमेष्ठी ऋषिः । अनुष्टुपरदः. । एको रुद्रौ देषता । धखे न्यासे विनियोगः) 

ॐ अवतत्यधनुरिति शुखे ६ । नीखग्रीवा इति द्वयोः परमेष्ठी षिः अलुष्डु पदः । 

बहमो श्रा देयता । कंटे न्यासे विनियोगः। ॐ नीङप्रीवाः शिति्कठा दिवि नीक 

ग्रीवाः रितिङठाः शर्वा इति दरो मैत्रो कंठे ७] नमस्त आयुध येत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। 

अनुष्टुप छदः । एको स्द्रो देवता ॥ ग्रशोटयोन्यासे विनियोगः। ॐ नप आयुधाये- 

ति भरकोष्टयोः। मणिषेधादुषरि क्षैरादघोमागः प्रकोष्ठः. ८ ̀” येतीयानीरयस्य पर- 

मष्ठीकषिः । अवुष्टुप् छेदः बहवो दद्रा देवता । हस्तयोनन्थासे विनियोगः ! ॐ ये- 

तीर्थानीति हस्तयोः ९। नमो वः किरिकेभ्य ईत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः सापरोष्णिक्। 

यरुभ्णिक् । दैवीजगती वा छंदांसि । किरिकादयो मेत्रवरणाबगता अन्यतरतो नम- 

स्कारा बहो ररा देवता । हदये न्यासे विनियोगः । ॐ नमोवः िरिकेभ्यः इति 

हृदये १०। नमो दिरण्यबाह्व इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अतरेकादशा्षराणां यजुखि- 

टुप् । अष्टक्षराणां यजुरनुष्टुप् । दश्षास्रस्य यज्ञः पक्तिरिति छदासि। दिरण्यव- 

हादयो मनर्णाबगता उभयतो नमस्कार बहवो ट देवता। नामो न्यासे विनियो- 
गः। ॐ नमो दिरम्यनाष्वेर पुष्ानां पतये नम इति नामो १९१। इमा दद्रयेस्यस्यु 
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कुततत्रपिः। जगतीर\॥ एको श्रो देवता गुदे न्यासे धरिनियोगः। ॐ इमाद्द्रायेति 
गुदे १२। पानोपहातमित्थस्य ङुरपषिः । जगती छंदः । एरो द्रो देवता डो 

न्यासे धिनियोगः। ॐ मानोपरहांतपिदयर्गो; १२। एषत इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः। सा- 
भपक्तियजुगती छंदांसि । रुद्रो देवता । जान्वोन्यासे विनियोगः । ॐ एषते रुदर 

भाग इति जान्बोः?४। अवश्ट्रमिस्यस्य भजापतिक्षिः । प॑क्तिडदः । श्रो देता । 

भैघयोर्यासि विनियोगः । ॐ अवहद्रमिति जंघयोः । जादुगुर्फयोरंतरारं जधा । 

१५ अध्यवोचदित्यस्य परमेष्ठीऋषिः । पक्तिचदः । एको रुद्रो देवत। । कवचन्यासे 

षिनियोगः ॐ अध्यवोचदिति कव चायहूपित्यत मंत्रषुक्तवा कवचछ्ठद्रया कवचम् 

१६। नपोबिद्िने चैत्यस्य परमेष्ट ऋषिः । अत्र षडाक्षरागां यजुगायत्री । प॑चाक्ष 

र्ोरिवीपक्तिः । सपराक्षरस्य यजुरुष्णिगिति छंदांसि । बिखादयो मंदरवर्णावाता 

अन्यतरतो नपस्कारा बहो रद्रा देवता । उपकवचन्यासे विनियोगः। ॐ नमो बि- 

सिने दृदुभ्याय चाहनन्याय चे्युपृवचप् । कषचाद्विपरीतषुपकवचपिति महाणव- 

 कारानुसारिणः स्वे निवेधकाराः पद्धतिङारा्च। कवचोपरि कवचश्ुपकवचमिःयपरे 

9७। नोस्तु नीटग्रीवायेत्यस्य परमेष्ठीकषिः। अदुष्टुपछदः।एको रुद्रो देवत॥ दतीय- 

नेजन्यासे विनियोगः! ॐ नमोस्तु नीहग्रीवायेति अुष्टितो तरिुक्तया मध्यमया वृतीय 

नेत्रम् १८। प्र्ुचेरयस्य परमेषटीकषिः-। अनुष्टुप् छदः । एको रुद्रो देवता अच्- 

न्यास वरिनियोगः। ॐ प्रञुचधन्वनस्स्वमिति पैत्र अस्राय फटित्यतं अद्धम् १९ 

य एतावेतभेस्यस्य परमेश्ठीच्षिः। अनुष्टप्च्दः बहो रद्रा देवताः दिग्बधने विनि 

योगः । ॐ य एता्वंतशरेति पत्रेण दक्ष विदिक्षु च परस्परं तजन्यैगुषटाग्रासफोट- 

नेन दिश्धध; । २० सोयं गिखाचच्ञांतो दिग्बंधष्हितएकोन विरत्येगन्यासो द्वितीयः 

अथ तृतीयो न्यासः । ॐ नमो भगवते शदरायेति दशाक्षरस्य प्रजापतिषि 

विरा छदः श्री र्द्रो देवता । न्यासे भिनियोगः। ॐ नपो मूधनि । ॐ ननपः ना- 
सिकायाम् । ॐ मो नमः छ्डटे । ॐ भ नपः खमध्ये । ॐ ग नमः हृदये । ॐ 

तंनपरःदक्षिणहस्ते । ॐ रनपः वामहस्ते । ॐ दरा नमः नाभो । ॐ ये नमः पादयोः 

अथ संगुटास्यथतुरथो म्पासः । सव ुद्धितांजलिना प्राच्यादिदिश्षु वक्ष्यमाण 
दैः कथः | त्था । अआतारपिस्यस्य गगीकषिः । त्रिष्टुपरुदः । इरी देवता प्राः 
दयां संपुटीकरणे विनियोगः । ॐ त्रात रमिति भाच्पाम् । १ सन्नो अग्न इत्यस्य 

 हिरण्यस्तप आंगिरस ऋषिः ।. जगवीचदः । अरधि्देवता । आग्नेवां संपुटीकरणे 

विनियोगः ! ॐ सुगन्नुपंयामिति दक्षिंणस्यायु ३ अद्ुनतमित्यस्य भनापतिक्षिः। 
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त्रिष्टुप् छद्; । निकरतिदवता । तेकस्यां संपुटीकरणे विनियोगः । ॐ असु्धैत 
मिति नेत्राम् £ । तखायापीतयस्य श्नः शोप ऋषिः । शिष्टप् छंदः । वरुणो दै 
वता । परतीच्यां संपुदीकरणे विनियोगः । ॐ ̀ ततायामीति प्रतीच्याम् ५। आ- 
नो नियुद्धिरित्यस्य वसिष्ठषिः । त्रिष्टुपछदरः । वायुर्देवता । वायग्यां संपुरी- 
करणे विनियोगः । ॐ आनोनियुद्धिरिपिं वायव्याम् & । वय॑सोमेल्यस्य बंधुक्- 
षिः । गायत्रीरदः । सोपो देवता । उदीच्यां सपुटीकरणे विनियोगः । ॐ वथ- 
सोमेत्युत्तरस्याम् । तमीशानमिव्यस्य गोतमरऋषिः । जगती दः । ईशानो देवता । 
शृशान्यां सेपुटीकरणे विनियोगः । ॐ तीज्ञानमिव्ये्चान्याम् । < । अस्मे इरा इत्य 
स्य प्रगाथक्षिः । षष्ट । ब्रह्मा देवता । उरध्वायांदिशि सँपुटीकरणे षिनि- 
योगः । अस्मे द्रा इत्युध्वायां दिशि ।९ स्योनापृथिवी्यस्य मेधातिथिक्धषिः। गा- 
यश्रीछंद । अर्नेतो दैवता । अधोदिशि संपुटीकरणे बिनियोगः ॐ स्योना पृथि 
वीर्यतास्यम् १० । अथ व्रातारमित्यस्य इऋष्यादिकं प्राषत् स्मृता नपस्कारे 
विनियोगः । ॐ जातारपिदरमिति मंजति इद्राय नमः इत्यतद्ठचाये इद्र प्राच्यां 
प्रणमेत् । ॐ तन्नो अग्ने तवरदेवेत्यादिभिः संपुदीकरणोक्तेमतेरागनेयादिदिक्च 
कष्यादिस्मरणपुषैकमेवाग्यादीन् प्रणमेद् ॥ इति चतुर्थो न्यासः । 

अथ प॑चमो न्यासः यज्नग्रत ईति षड्डचां शिवसकसपक्रषिः। िषणछदः 
परनो देवता । हृदये न्यासे विनियोगः । इति स्थला पुषिधिनिगेतांगुे संयुक्तो 
कुवा हदये संस्थःप्य ॐ यज्नाग्रत इति षड्ऋचो जप्तवा हृदयाय नमः इयुच्वाय हृदये 
न्यतेत् । काणशाखायां तेकस्था एव ऋचः शिवसकस्पदष्टायाः समाम्नातसात् 
यज्ञाग्रत शृस्येकया ऋषा हृदयन्यास इति काण्वानां विशेषः । सदसलश्चीरषेति षोड- 

चस्य पुरुषसूक्तस्य नारायणपुरूषक्रषिः । आदानां पचदशानापनुष्टप्छदः । य 
ेनयज्मित्यस्याः ग्रिष्टुपर्डदः । जगद्धीजं पुरुषो देवता । शिरसि न्यासे विनियोगः 
$ति स्पृता युष्टिविनि्तागुष्टौ संयुक्तो निस्तजेनीको । ठरे कृखा ॐ सहृसन- 
त्रषेति षोडशचेपुरुषषक्तं जप्ता शिरसे स्वाहेद्युचायं शिरसि ।॥ अद्भ्यः संभृत 
इति षड्स्योत्तरनारायणस्प नारायणपुरष्कषिः . आधानां तिष्टणां किषटपच्दः । 

तुथपंवपयोरवुष्टुपञ्दः । ऊत्यायाः त्रिष्टुपछ्द्; । आदिप्यो देता । शिखायां 
विनियोगः । इति स्पा युष्िपुयै करो ̀  कतां गुष्टावधः प्रसक्तो कनिषटे चोध्वत 
प्रसक्तापरे तवा शिखां स्पृष्टा ॐ अद् भ्यः सेभृत इति षड जप्ला शिखायं वषडि- 
स्युक्स्वा शिखायाम् । आशुः शिक्ान इति द्वादक्ञानामृ वां अप्रतिरथक्रषिः । ति 
षदः । दो देयता । क्वचन्यासे निनियोगः । ॐ अश्युः त्रिशान द्यादिकि 
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तसां सचतामिरधतं द्वाद धमप्रतिरथ जप्ता कवचाय हुमित्युचार्योगुश ` पसक्ता- 
रौ तमेन्यो च तिकोणवस्छरखा मूधिनि पशान्धुखं कृल्ोभययाश्वतः करो हृद॑तं न- 
यन् कवच न्यसेत् । बिचाडित्यस्य विश्राट्सोषेक्षिः । जगती छदः । धरयो 

देवतां । उदुत्यमिति तिष्टणां भस्कण्वऋषिः । गायजीछंद्ः सूयां देवत। । तप्न- 

येत्यस्य ब्रह्म स्वर्थभूकषिः । जगतीखद्ः । विग्वदेवा देचता । अय वेन इत्यस्य ब 

हयस्वयेभूञषिः । च्िष्पंदः । सोमो देवता । चिच्रमित्यस्य ब्रह्म स्वयेभूक्रषिः 
प्रिष्टपचदः । सूर्या देवता । आन इस्यस्यागस्त्य ऋषिः । चिष्पेदः । सूयां देवता । 

यदयेलस्य थतकृक्षघुतकक्षाषी । गायत्रीछदः । सूर्यो देवता । तरणिरितयस्य 

प्रस्कण्वन्षिः गायत्रीं; । सूर्यो देवता। तत्घूधस्येति दयाः इत्सक्रषिः। 9१ 

धयो देवता । वण्बहानिति दयोः जपदश्चि्ढषिः आदस्य ब्हतीह्रः । द्ितीय- 
स्य सतो बहतीछदः । सूर्यो देषता । ् राथ॑त इवेस्यस्य नृमेधकषिः । बुहतीछर् । 

सयो देवता । अधादेवा इत्यस्यङ्करसऋषिः। तिष्प छदः । सूरयो देता । आ ृष्णे 

त्यस्य हिरण्यस्तुप आं गिरस ऋषि तिष्टपछदः। सयो देवता । नेजत्रये न्यासे विनि. 
योगः इति स्मृता नेगोन्पुखं हस्तं इत्वा सक्तागु्टे कनिषटे च छता पध्यमां किचि 

साय इतरां गी नमयन् ॐ विश्रारित्यादिकै अुवनानि पहयनिर्य॑तं भरतीक चो 
दितामिस्िखभिः सह सप्दशमेपनुवाकं जप्ठा नेत्रत्रयाय पोषडिति उचायं नेत्रेषु 
न्यसेत् । शतशदवियम । शतरद्रियाख्यस्यं नपरे सुरेति रोद्राध्यायस्य परमेष्टीऋषिः। 
दैवा वा ऋषयः । भरजापर्तिवां ऋषिः नपस्ते द्रे्यस्या गायत्रीछद्ः। यातेददेत्या- 
दीनां तिष्ठणामनुष्टुप छदः।अध्यबोचदित्यादि तिष्ठणां पक्तिकदः॥नमोस्तु नीखग्रीवा 
येत्यादि सप्रानामनुष्टुपंदः । पानो पहतमिति द्वयोः इरषोऽपि ऋषिः जगती 
सर्वाक्तामेको रद्र देवता । नमो हिरण्यवाहव इत्यादीनां आनिहतेभ्य इस्येतानां यजु. 
पामनियताक्षरताच्छंदो नास्तीव्येकेषां मतम् पिग्पते त॒ एकाक्षरषभृयेक- 
काक्षरदरध्याऽनियताक्षराणां षडयधिकश्यताक्षर पयेतानां यजुषां छदोषिरोषनियपरोऽस्ये 
घ् । तथाहि । चतुरस्राणां यजुषां देवी अहतीडदः । पंचाक्षराणां दवीपक्तिख्दः | 
षटक्षराणां देवी अजिष्टपयजगांयत्री वा । सप्राक्षराणां देवी जगतीः यञुरुष्णि- 
भ्वा । अष्टक्षराणां यजुरचुष्टुप प्रजापरया गायत्री वा । -नवक्षराणां यजुः बृह् 
ती आसरी जगती वा । दश्ाप्षराणां यजुः पक्तिः । एकादशाक्षरणां यजुखिष्टुष् 

 आघुगीपक्तिां । ददशक्षराणां यज्चजेगती आधुरी बृहती वा । प्राजापर्योध्णिक् 
घा । सम गायत्री वा। चतुर्क्षरणां सापोप्णिगेकमेव । नगोवः किरिकेभ्यं 

हरि । एता्येगात्र छदांसि । नगो हिरण्य बाहुब इयपरीनां आपतिन्पथवो नप इ 
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तयेतानां पंचचसारिशस्स॑ख्याकानां यजुषां दिरण्यवाहुः सेनानीदिशंपतिरिस्यादि 
मत्रवर्णावगतनापमका उभयत्ते नमरस्कारा बटवो र्ट! देवताः । ततो नमो भवाय च 
सद्राय चेत्यादीनां प्रखिदते चेत्यतानां पचश्षप्तिषख्या कानां यज्चषां भवादयो म- 

्रिगावगता अन्यतरतो नमस्कारा वहवो रद्रा देवताः । ततो नम इषुद्द्भ्यो धः 

नुष्कृद्भ्यशच बो नम इत्यस्य यजुष उभयतो नमस्कारा बहवो शद्रा देवताः । नमो 
हिरण्य बाहव इत्यादयो नपिष्ठदुभ्यो घावद्भ्पथवो नप इत्येता दरद्िनो ( श्डाः ) 
नमः सभाभ्यः इत्यादयो नप आनिरैतेभ्य इत्या जाताख्याः । तत्र देव॒ता रत्र 
वणादेव चतर्थ्यता -परसिद्धा । नमोवः किरिकेभ्यः इत्यादीनापश्निवायु्रयहदयम्- 
भूतव्याहूतीनां अन्यतरतो नमस्कारा बहवो द्रा देवताः । द्रापे इत्यस्या उपरिष्टाद् 
बहतीच्छदः । इमाददरायेस्थस्याः इत्सोऽपि ऋषिः । नगतीचदः । यात इत्यस्या 
अनुष्टुपरंदः । परित इति द्रयोकतिष्टुपछदः;। विकिरिद्-सद्लाणीति द्रयोरयुष्टुप 

छदः । सक्रानामेको सद्रो देवता । अ्षस्यतित्यादीनां दशानामनुष्डपछदः 

बहवो स्रा देवताः | नमोस्तु रुद्रेभ्य इत्यादीनां चराणां यजुषां -धरतिछद्ः । बह- 

बो रद्रा देवताः । सकराध्यायस्य शतक्ीर्षा रुद्रो देवता सकलाध्यायस्यान्नन्यासे . 

विनियोगः इस्यर्षियादिकं स्मरखा ॐ नमस्ते शद्रमन्यव इलयादिकं तमेषां जमे दध्मः 

इत्येतं षटषष्ठिकैदिकातमकं इतरद्रियाख्ये रेद्राध्यायं जप्ता अच्ाय फडितयुचाये 
परस्परं ताछ ङषैन्नस न्यसेत् । चत; पष्ठिकंडिकारमको स्द्र(ध्याय इति काण्वानां 
विरोषः । इति पचमो न्यासः । अथ षष्ठो न्यासः । सचाभिषेके एव भवति । पर- 
जने बह्मा तिष्ठतु पादयेर्विष्ण॒स्तिष्टतु २ । ईस्तयोहैररितषटतु ३ । बाहोर्दरस्तषटु ४। 

जटरेऽप्रिसितषटतु ५। हृदये शिवस्ति्तु ६ कटे वसवस्तिष्ठतु ७ वक्त्रे सरस्वती तिष्तु<। 

नासिकयो्वायुस्तष्तु ९ नयनयोः सूर्याचद्रमसो त्ट्ताम् १० । कणयोरच्िनो 
तिष्ठेताम् ११, रररे शदरास्तिष्ठतु २१ मूध्नि आदित्यास्तिष्ठेतु १३ शिरसि पहा- 

पुरषत्ति्तु १४ । शिखायां चा्ेडा तिष्टतु १५ । पृष्टे पिनाक्रौ िष्तु १६ । 

पुरतः शुडी तिष्टतु १७। पाश्वयोः शिवर्चंकरो पिषटेताम् १८ । सवतो वायुसितषठतु 
१९ । ततो बहिः सर्वैतोऽश्िः ज्वाकामालापरिषतस्िति्ठतु २० । सर्वप्वगेषु सर्वा 
देवतास्तिष्तु मां रक्षखिति सर्वागे । इति षष्ठो न्यासः ॥ | 

>, © 

अथापिं बाचि भितः! इल्यादिमिरपनेयथािगपेगानि संस्पृशेत् । तथ्या । 

ॐ अधमे बाचि भितः । वाक् हृदये॥ हृदयं पयि। अहममृते । अमृतं ब्रह्मणीति वा- 

च स्पृेत् १। ॐ वायुम प्राणे भरितः । पराणो हृदये । हृदय मय । शः । अ. 

मृतं ब्रह्मणीति हयम् २। ॐ घो मे च्षुमि श्रितः) चश्हदये। हृदयं मवि । | 
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अहममृते । अभूतं ब्रेष्यणीति चश्चुषी ३। चंद्रमा मे मनति तरितः । पनो हृदय | 
हृदय मयि । अहममृते । अपतं ब्रह्मगीपि वक्षः । पनतः स्थानताव् ४ 1 ॐदि- 
शमे ओत्रे भिता; भोर हृदये । हृदयं पयि । अहममृते । अपतं ब्रह्मणीति श्रोत्रे ५। 
ॐ आपो मे रेतसि भिताः। रेतो हदये । हृदय मयि । अहममृते ! अमृतं ब्रह्मणी - 
तिङगि &। ॐ पूपिवी मे शरीरे भिता । शरीरं हदये । हृदय मयि । अहममृते । 
अषएतं बह्मणीति शरीरम् ७ । ॐ ओषधिवनसतयो मे छोपञ्ुदाधिताः । छोमानि 
हृदये । दयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणीति सर्वगि। ८ ॐ हो मे वले धितः। 
बटे हृदये दृदयै मथि अहमपृते । अमृतं ब्रह्मणीति सर्वागि ९ । ॐ पजन्य मे 
मूध्नि भितः मूधां हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणीति मस्तके १०। 
ॐ ईशानो मे मन्यो धितः । मन्ुहदये । . दये मयि । अहपमृते । अगतं ब्रह्मणीति 
वक्षः । चित्तप्यानखात् । ११। ॐ पुनमे आत्मा पुनरायुरागात् । पुनः प्राणः 
पुनरादु माभाव । वैश्वनरो ररिमभिराष्रधानः । अतसितष्सएतस्य गोपा इति सप्र. 
शरीरं स्पृरोत् । ॐ एषते सद्भाग इति योनिषुद्रापरदशनम् । तदुक्तं हेमाद्रौ त्रतड 
बोधायनकख्पे ॥ एवे न्यास विधि खा ततो बदरं भदशयेत् । रिवपुष्टिः शिस्पो- 
क्ता सेव शांतिप्रदायिनी । एषते खदरभाग इति बुद्रापदेनम् । श्रीकामः शीर्ण ङ- 
बीत तेनस्कामस्तु नेजयोः । खे त्वनाधकापस्तु ्रीवायां रोगनाशने । हृदये 
सवेकमस्तु नामो ज्ञानी पदशेयेत् । परनाकामस्तु गुने वै पशक्रापस्त॒ जषयोः । 
जाजुभ्यां ग्रापकापस्तु राष्कामस्तु पादयोः| वक्षीकरणकपस्तु वामहस्ते भद- 
शत् । पापक्षयेऽभिचारे च ग्याधेरपगमे तथा । वहिः शरीरान रबी रिषस्य्ञेति 
च स्मरन् । एवं पदशयिखा तु ततो ध्याने समाचरेत् । इति॥ | 

॥ अथ रद्रपूजाखडः ॥ १ 
 पंचास्यं सोम्यमासाने सर्वाभरणभूषितम् । मृगलांछनमूर्वानं शुद्स्फरिकन- 

सन्निभम् १। फणासदस्तदुस्फूनेदुरगेद्रोपवी तिनम् । सप्ता धिर्विज्वखञ्ज्वारनरा- 
जूटकिरीटिनप् ।२। सदसकरवि घाजद्खट्वागादि विभूषितम् । ब्रह्मांडसैडवतकाक्च- 
स्कापवरधारिणम् । ३। देदीप्यमानचेद्राकेज्वटद्ग्निभिनेत्रिणम् । तरेलोक्यधोति- 
छृद्धास्वत्छंये कपारपाङिनम् । ७ दीमनक्षत्रपारावदक्षमालधरं द्विना! । निः 
ओषवारिसंपूणकमंल्करं तजम् । ५। जगद्वाधोयदधन्नादषएचे उपरस्थारिणम् । 
केयुरबद्धनागेदरमूषेणिविराजितप्र । ६ । मेखलाकिकिणीमालायुक्तारावविरा- 
जितम् । पध एव्यक्तनिगेच्छद् गं भीरारावनुपुरम् ७) व्याघवधपरोषान व्याधन- 
1 

` ¦ . ‡ एक्हितन् प्तक ^ सहेमपडनीलामल्याध्चर्मा तरीषकमू ” इति पाठ; ` ` . 
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धमोतरीयकषम् । विध्ताभमानगाभालमूपैसुराचितम् । ८ । समस्तथुवनायार धा 

रणोक्षासनस्थितम् । व्ैलोक्यवनितामूधनतदेा्पावदी । ९। ठक्षणसूयेमाभा- 
खत्रैकोक्यङृतपां डरम् । अमृतष्ठुतदृष्टंगें दिग्पभोगसमाडटब् । १०। दिदे 

बतासमायुक्तं सुरासुरनमस्छतम् । नित्यं श्ा्वतव्यक्तं व्यापिने नदिनं धुवम् । 

११ दिनो ध्यासैवमासाने सम्यगरस्वरूपिणम् । संमध्वस्॑तरायः सन् ततो य- 

जनमारमेव् इति । यजनमचेनम् । इत्थं श्री ददरखरूपपरासने ध्यासा । ॐअ 

राधितो मनुष्यस्त्वं सिष्यैदेवासुरादिभिः। आराधयामि भ्या तमां श्ण 

पेश । इति मंत्रति शीर्द्र इहागच्छेद तिष्ट इत्यास्मनि पुष्पाक्षतकषेपेग श्री 
शस्यावादनम् । ॐ त्यैवकमिरयस्य वसिष्टकऋषिः । अवुष्डुप् छंदः । अयवक द- 

तो देवता । स्वास्मनि श्री्पूजने विनियोगः ॐ त्रयेवकं यजामरे सुषि पष्ठ इ 

ति पत्रेण सश्चसीरेऽस्थिस्य श्रीशदरस्वरूपस्य जीवारमनो गंधादिभिः पंचोपचार- 

रभ्यसचैनम् अत्र नेवेधमपि मानसं परिकरपयेदिति महाणेवकारः ' । ततः स्द्ति- 

णमाने साधारणस्य ता्रपात्ररष स्थापनम् । नमः देभवाये्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । 

अत्र सपताक्षस्यो्जुरष्णिक्ठंदः । षडक्षराणां यजुर्गायत्री छंदः । शभ्वादयो मच- 

वर्णावगता अन्यतो नमस्कारा बहवो सदा देवता अयेपूरणे विनियोगः ॐ नमः 

कमवायेति तीर्थोदकेनाषूरणम् । गेषपुष्याक्षतानां त पक्षिप । ॐ नमः शंमवा- 

येत्यस्यारषादिकं पूथैषरस्स्वाऽ्वाभित्रणे विनियोगः । ॐ नमः दौमवायेति पते 

णाष्दधसोऽमि्ेत्रणम् । ॐ नमः दोभवायेरयस्याषादिकं पूरवत्सता संमासो्षणे 

विनियोगः । ॐ नमः क्षभवायेति पेतरेण पःजतरे शरदीतेन तदुदकेन पूनासंभारभो- 

षणम् । आसनादुपचारसमपेणादि वक्ष्यमाणे सवं देवका्यपनेनेवाघोदकेन क- 

कव्यम् अयाक्षतैः पुर्यां पीठपूजा । पीठस्याधोभागे । ॐ आधारशश्सै नपः १ 

ॐ हूर्माय नमः २ ॐ अमैताय नमः ३ ॐ वरादाय नमः ४ ॐ पृथिग्ये नयः ॥ 

ॐ विचिव्रदिव्यमंडपाय नपः & म॑ंडपपरितः ॐ करपदरक्षेभ्यो नपः ७ ॐ सु- 

बवेदिकायै नमः ८ ॐ रत्नि्ासनाय नमः ९ परमिरवत्ेखययुपरिपूना। सि~ 

हासनपादेषु । ॐ धर्माय नमः इ्यागनेयाम् । ॐ जञानायनम इति नेग्या् । ॐ 

१ अत्रिकस्मिन् पुस्तके विशेषः। ““तथ्था । स्यडिले वह्लाहते तदु; सक्रणिकमंवुन- 

म्द विरिल्य तन्मध्ये दशाक्षरं विखत् इत्येव पीठकरनम् । नमः दोभवायेत्यश्य 

कऋरष्यादि स्मृत्वा स्थडिरुपूनायां विनियोगः । तेन स्थडिर्पूननम् । मानो महात्. 

मित्यस्य इदकऋषिः । जगतीषवः । एको रद्र देवता तिद्धमत्रस्मरगे विनियोगः 

| ७४ | त 



वैरश्याय नप इति वायज्याम् । ॐ देशवर्याय नम इयेशान्याम् । अथ गरष । ॐ 
अधर्माय नम इति पूर्ेस्याम्। ॐ अज्ञानाय नमः इति दक्षिणस्याम् ॐ अवैराग्याय. 
इति पथिपायाम्। ॐ अनेश्वर्याय नम इति उत्तरस्याम् अथ सिहाक्षनोपरि। ॐ तसपा- 
कारायानतायनपः। ॐ पञ्ाय नमः। ॐ आ्नरकंदाय नपः। ॐ सविन्नालाय नमः | 
ॐ प्रहतिपरयपत्रेभ्यो नमः । ॐ विक्ारमयकरेपरेभ्यो नमः । ॐ पैचाशदर्णास्थक- 
गिकायैनमः । अथ पद्मस्य दककेसरकणिकास्वचेनम् । ॐ अंत्वाय नमः इति 
पद्मदलेषु । ॐ उरजसे नमः इति करेषु । ॐ पं तपसे नमः इति कर्णिकासु । एवं 
प्रतित्रिकं स्वन । ॐ अद्ादशकरातमनेऽकमंडलायनमः ॐ उ षोडश्च करात्मने सो- 
ममैडराय नमः । ॐ मं दृचकलासमनेऽत्रिमडकाय नपः। ईति । ॐ अँ ब्रह्मणे नप 

विष्णवे नपः। ॐ मं पहेन्वराय नपः। इति । ॐ अं आत्मने नमः। ॐ उ अतरा- 
त्मने नमः । ॐ मं प्रमास्मने नपः। ईति ॐ ज्ञानात्मने नम स्वेपद्माचनम्। अथ स्वा- 
प्रतः पद्मपूर्वादिषत्रेष्वसेनम् ॐ वामायै नपः | ॐ उयेष्ठायै नप! ॐ रोद्रयैनमः । 
अन्कास्येनमः ॐ कङश्रिकरण्येनमः । ॐ वरविकरण्यैनमः । ॐ वहपरमथिन्यैनमः । 
ॐ सवेभूतदमन्येनमः । इत्ये शक्तीः संपूञ्य । ॐ मनोन्मन्येनपः इति नब्रम्याः 
कणिकायां पूजनम् ॥ ॐ नमो भगवते सकरगुणात्पशक्तियु क्तायानेताय योगपीग- 
त्मने नम कणिकायां पुष्पांनडिना पीठं संपूज्य ॥ स्यज्ञानान॑तानंद रूपं परंघापैव 
सकर पीठमिति चितयेदिति पीरपूजा ॥ अथ पीगोपरि स्थापितपात्रे शिवं 
घातुमयीं रेवीपरतीमां वा ॒प्रहिष्ाप्यावाहनम् । तद्यथा । अंजलिना पुष्पाण्यादाय 
्रुयपेडले खहूत्कमटे वा शीरं पूष्वद् ध्याखा ॐ आता वहतु इर्यः सचेतसः 
शेतरश्वः सह केतुपद्धिः । बाताजरेषेखवद्धिमनोजवेरायाहि शीघ्रं मम हन्याय श- 
बौमू् । भगवतं सहस्रक्ष॑ विरूपाक्षं महादेवं सांवशिबमावादयामीति सर्यपेदे 
स्वहस्कमले वा स्थिताया देवमूरतैः सकाशाद् दरीपांतरमरिव निर्गतं दक्षिणनासापु- 
नाजङिस्थपुष्पेव्वागते देवे विभाव्य पीठस्ये रिवरिगादा्वजरिस्थपुष्पपक्षेपेण 
शिवमाराह्च संस्थापिते ताबाहनम् । ॐ उयैवकं यजापे इति पत्रेण सह समुचितेन 
स्योजतिं प्रपद्यामि मगपते सावशिवायावाहनं समपैयामीति सत्रेणावादनं द- 
दाति । एषं उयवकं यजाप्रहे इति पत्रेण सह सषुचितेवक्ष्यमाणमेतरेः सर्वेऽ्षयुप- 
चाराः कायां इति कमराकरमटपादाः । ॐ वयेषकं यजापरहे° सथोजाताय मै नमो 
नमः भगवते सांबरिवायासनं समपेयामीत्यासनं ददाति । ॐ उयंष्ग यजापष 
मवे भये नाति भवे भवस्वमां भगवते सवश्चिवाय पार्यं समर्षयामिति पा्चं ददाति। 
ॐ पयव यजामहे° भवोद्धवायनमः वामदेषायनमः भगवते सावश्िवाय सानं 
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= भमपयायिति मत्रेण आगोषिति तिष्ठमिथ स्नान ददाति । अयाद्धिस्तपयति । 
ॐ भवं देवे तपेयामि ॐ सर्व देवं तपेयामि २ ॐ इशानं देवं तपयामि ३ ॐ पदयुपररि 
देवं तपयामि ४ ॐ द्रं देवं तर्पयामि ५ ॐ उग्रं देवे तप्यामि ६ ॐ मीपं देवं 
तपयापि ७ ॐ पहि देवं तपयामि ८ इति तपेयिता ¡ ॐ त्रयेषकं यजाषहै 
उ्येष्ठाय नमः भगषरते साबशिवायाचमनीयं समपयापीत्याचमनीयं ददाति ॥ 
ॐ 5थवकं यजामहे शरष्ठय नमो दद्राय नमः भगवते सांव्िवाय `मधुर्प्क 
सपपेयापीति प्रधुपक ददाति । ॐ अयवक यजामहे कालाय नमः । 
भगवते सवविशिवाय गधं सपपेयापीति गंधं ददाति। ॐ तर्येव यापे 
कङविकरणाय नमो वबविकरणाय नमो बाय नमो वख्पथपनाय नमः भन्- 
वते सांवकिवाय पुष्पाणि समपेयापीति पृष्पाणि ददाति! ॐ तेवर यजापहे 

` सवेभूतदमनाय नमः भगरते सविशितराय धूपं सपपेयामीति धूपं ददाति। ॐ 
यवक यजामहे° पमनोन्मनायनमः । भगवते सांबञिवाय दीपं समपापीति दी- 

` पं ददाति । ॐ =येबक यजामहै भवोद्धवायनमः भगवते सांब शिवाय नेवेश्े सम- 
 परयामीति काटे नैवे ` "दापि । ततस्तृष्णीमाचमनीयं ददाति । अया्टार्भिगर 
रष्टो पष्पाणि ददाति । ॐ भवाय देवाय नमः १ ॐ शर्वाय देराय नम; २ॐ ई. 

 शानाय देवाय नपः ३ ॐ पशुपतये देवाय नपः ॐ हद्राय दव्राय नमः ५अॐ भी 
माय देवाय नमः ६ॐ महते देवाय नमः ७ अघोरेभ्य इत्यस्याघोरछपषिः अचुष्टुपछरः 
रद्रो देवता । तत्पुरुषऋषिः गायत्रीखदः रुद्रो देवता 1 ईशान इत्यस्येश्चान ऋषिः 
अनृष्पखदः रुद्रो देवता । सर्वषापधोरादिश्षसीरोपस्थाने विनियोगः । अघोरेभ्यो 
ऽथघोरेभ्य इत्यादिना अस्तु सदा शिबवोपित्यतेनायुबाकत्रयेणास्याघोरतनूरघो 
रादिश्रीराण्युपतिष्ठते | ^ 

॥ अथ पंचवकत्रपूजा ॥ 
सथोजातो व्यमिपीत इत्यस्य जपदगिनिकषिः क्रूप छंदः स्वाहाहृिदिवता 

पथिमवक्त्रपूजने विनियोगः ॐ सचोजातो व्यपिपीत इति मंत्रति सथोजाताय पि 
पघक्त्राय नपः इति गेधादिभिः सिताक्षतेः उवेतपुष्पेः पश्चिमवक्च पूजनम् । बाममधे 
त्यस्य भरद्राजऋषिः चिषटपडंदः सवितादैवता उत्तरवच्त्र¶ूजने विनियोगः । ॐ 
वाममयेति पत्राते बापदेवायोत्तरवक्गतराय नपः इति गंधादिभिस्त॒रसीरशतपत्रेषोत्तर- ` 

१ विष्वकूसेनाय दातव्यं नेवद्यप्य रातां शकम् । पादोदके प्र्तादै च टिगे चडेश्व 
राय च । बाणरावणचडरान॑दिभगिरटादयः । सदारिवप्रसादोऽ्यं सत्रं गहन्तु शाभा इति, 
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वकत ¶लनप्। वातशरिपैव्श्व पेषी षिः अतुह४१ दको श्र दवतां दति- 
णववतरपूजने विनियोगः । ॐ यति शट शिषेति प्ति अधोराय दक्षिणव्त्रायमः॥ 

इति गंवादिमिनीटान्नैः करवीरेथ दक्षिणवंकत्रपूजनम् । यत्पुरषभितयस्य नारा- 
यणक्रपिः अनुष्टपदः जगद्षीजं पुरषो देवता भाग् वक्त्र पूजने विनियोगः । ॐ 
यतुख्षमिति पैत्ते ततुरुषाय पूैवकत्रायनमः इति गंथादिभिवैवाडरेरकेपुषयश्च 
पु्वकतरपूजनम् तपीरानमितयस्य गौतमनऋषिः जगतीः {श्वानो देवता उध्वेवकतर- 
पूजने विनियोगः । ॐ तमीश्ानपितयस्याति ईलचानायोध्वेभक्तरायनमः इति गेधादि- 
-भिर्विखेः कनकपुष्पैवोध्यैवक्तरपूजनम् 

 ॥ अथ प्रकारांतरेण पचवक््रपूजा ॥ 
तत्रादौ पथिमवक्त्रपूना । तज सथ्ोजातमित्यस्य सद्योजातऋषि; बिटपडदः 

- सधोजातो दैवता वेेतवर्णं रंसवाहन पृ थिवीतस्वंपथिमवक्त्र . नमस्कारे विनि- 
- योगः ॐ सद्योजातं पपद्यापीत्यस्याते सद्योजाताय श्वेतवर्णाय दैसवाहनाय 
 पथिपमवकत्राय पृथिवीतलसाय दष्टिरूपातने बरह्मणे नपो हां इति प्रणभ्य धनु. 
 बाणघुदरा मदयन् । वाप्य मध्यमाग्ं तु तजेन्यग्रे नियोजयेद् । अनामिकां क 

` निष्टां च तर्यागुषटेन पीडयेद् । दशयदक्षिणस्कंपे धलुदद्रेयपीरितेति । "” दक्षिण 
` ष्टिस्थस्य तन्या दीधेया बाणसुद्रिकेति । सयोनातपित्यस्य ऋ्वादिकं प्राणत 
` पशचिमवकत्रपूजने विनियोगः । ॐ सद्योजातं पपद्यापिति पतरति सधोजाताय नेत- 
- वर्गाय हंसवाहनाय पिमवक्त्राय नम॒ इति गंधादिभिः पूजनम् । अत्र मनः क्षि 
 छाचदने । नेता अक्षताः । वेतपुप्पाणि । युग्गुरधुपः । घतदीपः । सवत्र पा 

यतं नेवयम् । ततः कटापूजनम् ॐ ऋध्येनमः १ ॐ सिध्येनपः २ ॐ पधृत्येनपः३ 
ॐ टक्पयेनपः ४ ॐ मेयायेनमः ५ ॐ कास्येनमः ६ ॐ खधायेनमः ७ ॐ प्रभा- 
येनमः ८ इत्यष्टौ ॥ स्योजातका देता अष्टो च परिकीर्तिताः ॥ जताक्षतेः सितैः 
प्पैः पूजयेदधेसवाहनम् । सिभ्येति सवैकार्याणि पूजनेन न सशयः ।.अथ ध्या- 

नम् ॥ प्राखेयामबिदुददधवढं गोक्षीरफेनपमं भस्माभ्यगमनगदेहदपने अ्वा- 
 छावरीलोचनम् ।॥ बद्यन््रादिपरद्गणेः स्तुतिपरेरभ्ययित योगिभिवैदेदं सफकं 

` ककेकरदितं स्थाणोष्ठुख पथिमम् ॥ इति पधिपवक्त्रपूजा ॥ 

 ॥ अथोत्तरवक्त्रपूजा ॥ 
 , बापरदैवायेति वापदेषरषिः जगतीखेदः विष्णुर्देवता टष्णवश गरुडवाहनं 
आपस्तसरे उत्तरववत्रं नमस्कारे विनियोगः । वामदेवायनमो च्येष्ठायनम इति 
परनति नापदेवाय हृप्णवर्णाय गरुडवाहनायोत्तरवक्त्ायापस्तस्वायागृतरूपासमे 
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विष्णवे नेपः ही १ति पेनत्य व्यु पदीनप् ॥ द्रौ करौ सेहतौ इल सैल. 
स्नतागु्टी ॥ ` तछांतपिलितांगुष्टो इ्वदिषान्जघुद्विका ” इषि ̀ तररक्षणम् । 
वामदेवायेत्यस्य ऋष्यादिकं पूरववत्कस्वा उत्तरषकत्रपूजने विनियोगः । ॐ वामदेवाय 
नमो च्येषठायेति पत्रि वामदेवाय दृष्णवर्णाय गरुडवाहनायोत्तरक्त्रायनमः इति 
मधादिभिः पूजनम् । अत्र इरिचेदनम् । ठुङसीडतपत्राणि पुष्पाणि । “ ककोर- 
पूगकपूरजातीफरवेगकेः । सुगंधपंचकं भोक्तमायुवेदपकाशकैः " इत्युक्त पंब- 

 सौगंधिको पुषः । पृतयकं गोधुमान्नं नेवेधम् ॥ ततः कलापुजनप्र् ॐ रजसेनमः ए 
ॐ .रक्नाय० २ ॐ रत्ये° २ ॐ पास्यायै० ४ ॐ कापरायै० ५ ॐ संजीविन्ये° ६ 
ॐ प्रियाये० ७ ॐ बुद्धयै° ८ ॐ क्रियायै० ९ ॐ धान्य १० ॐ भ्रापिण्यै 
११ ॐ मोदिन्ये० १२ वराये १३ इति त्रयोदश। ““ वामदेवकला चचताञ्चयोदश्। 
वरानने । तुरसीश्चतपतरेध पूजयेद् गरुदासनम् । अथ ध्यानम् ॥ गौरं इुंङमर्षिगरछं 
सुतिरकं व्यापांडगेदस्थठं भरूविकषेपकटाक्षवीक्षगटसस्तसक्तर्णोखदम् \॥ सिनं 
विवफङाधरं प्रहसिते नीरारकाटं कृतं वंदे पूणराकमेदकनिभ वत्र हरस्योत्तरम्॥ 

५ ॥ अथ दृक्षिणवक्त्रपूजा ॥ 
अघोरेभ्य इत्यस्याधोरषिः । अनुष्टएछेदः स्ोदेवता नीखवणी कूमेवाहन 

` तेजस्तस्वं दक्षिणवक्तरनमस्कारे विनियोगः ॐ अधोरेभ्य इति भैत्रति अघोर 
 नीढवर्णाय जूमेवादनाय दक्षिणवक्ाय तेजस्तसखाय विश्वरूपात्मते काकि. 
 श्दायनपो हूं इति प्रणम्य ज्ञानदा मद्शेनमर । ^“ तनेन्वगुषटकौ पक्तविग्रते 
हदि विन्यसेत् ॥ ज्ञानुद्राभवेदेषा ': इति तर्डक्षणम् । अघोरेभ्य इत्पस्या- 
पादि पूववत् दक्षिणवक्तरपूजने विनियोगः । ॐ अघोरेभ्य इति पेत्रति अघोराय 
नीखवर्णाय कूमेवाहनाय दक्षिणवक्त्राय नम इति गेधादिभिः पूजनम् । अत्र ड 

` प्णागरुचेदनम् । नीछोतछानि करवीराणि च पुष्पाणि । सितागरुपूषः । मापा 
सनं नैवेद्यम् । ततः कडा पूजनम् । ॐ तपसेनमः । ॐ मोहायै २ ॐ क्षमाये० ३ 
ॐ निद्राये० ॐ ॐ व्याघये० ५ मृत्यवे० & ॐ श्षुधरायेऽ ७ ॐ वृप्णायें० ८ ई- 

` त्यष्ठो ॥ नीलोतरेः करवीरैः पूनयेच्छूमे पस्थितम् । सवेबाधाविनाश्ाय ज्ञानपोक्ष 
प्रसाधकम् ॥ अध ध्यानम् ॥ कारा्चश्रपरांजनाचरनिभं व्यारत्तपिगेक्षण खंडे 
दुद्रयमिभिताुदशनपोद्धितरदषटा्रम् ॥ सपंमोतकपाछराक्तिसफं व्याङीगस - 
स्छेखरं वदे दक्षिणमीश्वरस्य इुटिड गूभगरोदर खम् ॥ इति ॥ 

वि ` ॥ अथ प्रववक्त्रपूजा ॥ 
`  ततपुरूषायेस्यघ्य ततपुरुषकषिः । गायत्रीछेदः रुदर देवता । पीतरणपश्व- 

तराम बरायुस्तसवं पएवेबक््रनमस्कारे विनियोगः ॐ तद्पुरषायेति पत्रति ततपु- 
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श्वय वीतवरणायाश्ववाईनोये पूवव्राय वायुलाय चैतन्योखने आदित्यायं 
नमो ह इति भरणम्य 9 भदशेनम् । ̂ करदयुलयो वर्मणि स्युरिति त 

क्षणम् ।› तयुरुषयेस्यस्वाषांदिकं पूथैवक्त्रपूजने भिनियोगः । ॐ ततपुहषायेति मे. 
बति तत्पुरुषाय पीतवर्णायाशववाहनाय पूवेवत्राय नप इति गंधादिमिः पूजनम् ॥ 
अत्र हरिताटं चेदनमू ॥ दुर्वङ़राः । अकदुष्पागि च दुष्पाणि । ऊष्णागुरुपूषः | 
मोदकं नवम् । ततः कला पूननम् । ॐ नित्यैनमः १ ॐ भतिष्ठायै २ च ति. 
ाये० ३ ॐ शत्यं ४ इति चतलः कका । दू्ोररकष्ैः पूनयेदश्ववाहनम् । 
आयुष्य वेते तन्न विशिष्टफट्दायकम् ॥ अथ ध्यानम् ॥ संवर्ताशितदिस्पतपक- 

` नकप्रस्पदधितेनोऽरणं मीरस्पृतिनिःतोग्रदशनमो ्ासितामर धरम् । बदति. 
 कोकपरगल्नटामारभवद्धोरणं वेदे सिद्धसुरासुरदनमिते पर्ष ख शूलिनः । इति॥ 
। ॥ अथोध्वंवक्त्रपूजा ॥ 

` ईशनेत्यस्य. इशानक्रषिः। अनुष्प्दः रुदो देवता। गोक्षीरं हषभवाहन०॥ 
उध्यवक्रायाकराराततवायाग्यक्ताय सवेव्यापकासने हों इति प्रणम्य महाघुद्रः भद- 

` शनम् । ̂  उत्तानो ताशव व्यापकांजटिं करौ ̀  इति ॥ तादौ संयुक्तायेव 
इत्तानो करो व्यापकांजछिकं ॥ महायुद्रेति तक्षणम् । $कानेस्यस्य ऋध्यादिकं 
भरागबत् उः्वेवत्रपूनने विनियोगः । ईशानः सरविद्यानामिति पेतरति. श्शानाय 
गोक्षीरवरणाय हषभवाशष्नायोष्वेवक्रायनम इति गधादिभिः पूजनम्॥ अत्र भस 

 चदनम् । विस्वपतरकनकपुष्पाणि । इऋतुमवान्यन्यान्यपि पुष्पाणि । इर्विदनं 
 धूपः॥ शकरादध्योदन नैषेयम् । ततः कटा पूजनम् । ॐ हादिन्यै नमः। १ ॐ अं- 
 गृदाये० २ ॐ ज्येष्ठायै ३ ॐ मरीच्यै ४ ॐ ज्वाडिन्यै० ५इति पंच। $श्ानस्य 
कटाः पच निरजनपदावुगाः । हंस हंसेति यो बरयाद्ध॑सो नाम सदारिषः । भिः 
कनकपुषपथ अन्यः ऋतुमवेस्तथा ॥ पूजनीये भयत्ेन सोौख्यमोक्षपदायकम् अ- 
य ध्यानम् व्यक्ताग्यक्तगुणोत्तरं सुवदनं षटुपरिशतत्वाधिकं तस्मादुत्तरतत्वम प्रय- 
पिति ध्येये सदा योगिभिः । वैदे तामसवजितेन मनसा वृष्मातिसृकषमे परं शातं 
प्चपमीश्वरस्य वदने सं व्यापि तेनोमयम् ॥ इतूष्यवक्छपूना ॥ 

॥. अथाभिषेकर्मत्रविनियोगः॥ 
अस्याश्च पचवक्त्रपुनाया देवपतिष्ठायां विदितसेन रद्नपद्रहोमद्दरामिषे. 

काचने्विदितत्वेन च मरमाणमभावादाचार प्र त्यां प्रमाणम् अयेतप्य शिवस्य 
भूषनि सोवणेन राजतेन ताम्रेण वा करेन मधुना गव्येन सिषा पयसा वा त्- 
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दभावे माह्िषिण वा इकषुरसेन नाल्किररसेनाघ्ररतेन वा गंधोदक्ेन वा केरोदक्षनं 
वा दक्ष्यमगेतत्ररमिपेकः 'करैव्यः । तत्रादावमिपेकमंत्राणां कष्यादिकस- 
रणम् ॥ त्या । यल्नाग्रत इति पण्णामृचां शिवसंकसपकऋषिः भिष्टपड 
मनोदेवता अभिषेके विनियोगः । सहस्रश्ीति परुष्क्तस्य नारायणपुरषऋषिः 
आद्ाना पचदश्ानापनुष्टुप् छंदः । यज्ञेन यज्ञपित्यस्य षिष्ट्पकद; । जगद्वीजं 
पुरषो दैवता अभिषेके विनियोगः । अद्भ्यः संभृत इत्युत्तरनारायणत्य नारा. 
यण पुरुष ऋषिः. आच्रानां तिष्धणां त्रिष्टुप् छदः । चतुधषेचमयोरतुष्टुपदः । 
अत्यस्या्धिष्टप्दः आदित्यो दैवता अभिषेके विनियोगः । आशुः िक्षान इति 
दादश्चानापप्रतिरथ ऋषिः तरष्टुप् छदः। इद्रो देवता । अभिपेके विनियोगः | 
बि्राडित्यस्य विशराट् सोयेकरषिः। जगतीः । उदुत्यमिति तिषणां प्रण्य 
ऋषिः । गायत्री छेदः । सूरयो देवता । तंमरनयेत्यस्य ब्रह्मखर्यभू ऋषिः । जगती 

। विभ्वेदेवा देवता । अयंवेन इत्यस्य व्रहमस््ेभू ऋषिः । त्रिष्टुप् छदः । 
सोमो देवता । चितमित्यस्य ब्रह्मस्वय॑भू ऋषिः । त्रिष्टुप् छद्: । चयो देवता 
आन ईत्यस्य अगरत्यकऋषिः । त्रिष्टुप् छदः । यों देवता । यदचेत्यस्य श्रतकक्ष- 
सुतकक्षा्टपी । गायत्री छेद्ः । सूयो देवता । तरणिरित्यस्य परस्कण्वमपिः | 
गायत्रीछद्ः । सुया देवता । तत्सुैस्येति द्योः इत्स पिः । तिष्टप छंद । 
र्या देवता वण्मह्मनिति द्रयोजेमदग्निकरषिः । आस्य उहतीछंदः । द्वितीयस्य 
सतो ब्रहती छदः । सूरो देवता । श्राय॑त इवैत्यस्य तृमेधक्रषिः । बृहतीः । 
सूयो देवता । अद्यदेवा इत्यस्य इुःसक्रषिः । व्रिष्ुपछंदः । यों देवता । अभि- 
पेके विनियोगः ॥ ॐ कारस्य ब्रह्माकहुषिः देवी गायत्री छदः । अग्निः परमासा 
देवता । महाग्याहृतीनां परजापरतिर्दवा; । अग्नरगेधवां वा ऋषयः) देवीगायत्री दैन्यु 
ष्णिक् देवी मायत्री छंदांसि । अशधिवायुस्र्थाः क्रमेण देवताः॥ नम्ते ददरेति रोप्रा 
ध्यायस्य परमेष्टीकरषिः । देवा वा इषयः। भजापरति्वा ऋषिः नपसते श्रेत्यस्या गा- 
यश्री छदः । यते सद्रत्यादीनां तिषणामनुष्टृष् छद्ः । अध्यवोचरदित्यादितिषणा 

मरिष्यामि क 

_ १ अन्रेकस्मिन् प्त विशेषः ॥ मध्यमानामिकांगुष्टः पष्प संग्र्य पजयत | 
अंगुष्टतनन्यग्राम्या निर्माल्यमपनोदयेत् ॥ अपनीतं च निर्माल्यं चडेशाय निवेदयेत् ॥ 
अशयून्यमस्तकं द्ग सदा वीत पूजकः इति रिवरहस्यक्चनाचिर्माल्ये तर्भन्यं - 
गृष्ट्ाग्राभ्यासत्तरतस्त्यक्तवा मध्यमानामिकांगुषटेमस्तकोपरि पष्पपत्राध्यन्यतम निधायोत्तर- 
तस्त्यक्तनिमल्यमादायेशान्यां चंडोऽस्तीति मावनयेश्ान्यां निवेदयेदित्येषं॑विधिरभिषेके 
स्नाने शयने च ज्ञेय इध्युक्तं दिवाचनदीपिकायाम् ॥ इति ॥ ` 
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पक्तिः ॥ नमोस्तु नीटग्रीवायेत्यादि सप्रानमनुष्टप छदः । मानोपहतपि 
ति दयोः इतसोऽपि ऋषिः । जगतीखंदः । स्बसिमेको दद्रो दैवता । नमो हिरण्य 
याहषे इत्यादीनि द्रापे इत्यतः प्राक्तनानि सर्वाणि यजुंषि। तज यजुषापनियताक्षर- 
स्वादेकेषां छंदो न विध्यत इति कात्यायनोक्तेवेजुषां छदो विशेषनियमो नास्ती- 
स्येके । नमो दिर ण्यबाहव इयादीनां श्वपतिभ्यश्ववो नम हइत्यैतानां यजुषां दिरण्य- 
षाहुः सेनानीरदिश्ांपतिरित्यादिपन्रवर्णावगतनापका उभयतो नमस्कारा ब्रह्मो 
सद्रा देवताः । ततो नमो भवाय च इद्राय चेत्यादीनां प्रखिदते चेव्य॑तानां यजुर्षा 
भवादयो ॑त्रङ्िगावगतां अन्यतरतो नपरकारा बहवो द्रा देवताः । ततो नम इषु- 
दृ ह्भ्यो धनुष्टदभ्यश्चवो नम इत्यस्य यजुष उभयतो नमस्कारा बह्यो रद्रा देवताः। 
नमो वः किरिकेभ्य हइत्यादीनामग्निवायुस॒येहृदयभूतभ्याहतीनां अन्यतरतो नप 
सकारा बष्वो रुद्रा देवताः । द्रापे इत्यस्या उपरिष्टार् बृहतीरदः) इमा दद्रायेत्यस्या 
कुत्सोऽपि ऋषिः । जगती छदः । यात इत्यस्या अयुष्टप् छदः । परित इति द्यो 
किष्टुप छदः । विकिरिद सदस्ताणीति दयोरयुष्टुप् छदः सप्रानमेको रद्रो देवता । 
असंख्यातेत्यादीनां दश्चानामनुष्टुप् छदः । बहवो रुद्रा देवताः । नमोऽस्तु द्भ्य 

 इस्यादीनां जयाणां यजुषां ृतिरुंदः। बहवो श्रा देवताः सकराध्यायस्य शतश्ीर्षा 
द्रो देवता । अभिषेके विनियोगः । वयं सोमेत्यस्य ब॑धुकरषिः। गायत्रीदः। 
सोमो देवता । एषत इत्यनयोः परजापतिः ऋषिः । सापपक्तियजमेगती चछदांसि । 
सद्र देद्ता । अवर्रमित्यस्य प्रजापतिक्रषिः । पक्तिः} रट्रो देवता । भेष- 
जमसीस्यस्य प्रजापतिक्रषिः । क्प छद्; । स्रो देवता । उयबकपित्यनयो 
क्रमेण वतिषट्रजापती ऋषी । अनुष्पचदः । अ्य॑बको सदरो देवता । एतत्त इत्य- 
स्य प्रजापतिः ऋषिः । आस्तार प॑क्तिच्दः । रुद्रो देवता । व्यायुषपिस्यस्य नारा- 
 यणक्रषिः। उण्णिर्ढदः । आरीरदेवता शिवो नामेत्यस्य भजापतिः ऋषिः । प्रा 
जाप्या बृहतीचछंदः । ्षुरोदेवता । निवतेयामीस्यस्य परजापतिः ऋषिः । प्राजापत्या 
शिष्प्दः । लिगोक्तादैवता अमिषेके विनियोगः । नतेविदाथ विश्वकरमत्यनयोः 
विश्वकर्मा भोवन ऋषिः । शिष्पछंदः । विश्वकमदिवता अभिषेके विनियोग; । उ 

प्रश्चत्यस्य प्रनापतिक्छषिः। परमेष्ठी प्राजापत्यो वा ऋषिः। गायत्रीः मरतो देवता । 
अभ्निुदयेनेत्यादीनां यजुषां पजापति ऋषिः । हिगोक्ता देवता । आयासाय स्वाह 
स्यादीनां प्रजापतिक्ऋषिः । छिगोक्ता देवता । अमिके विनियोगः । बाजश्चमे परस- 
वश्चम इत्यादीनां चमकमत्राणां अनदूर्बाधमे धेनुम यत्तेन करपन्तामित्यतानां तथा 



( २७३ ) 
स्थाहैत्यादिनां वेट स्वाहित्य॑तानां देवा ऋषयः। छदासि पिगखोक्तानि । तानि यथा। 
वाजयम इत्यादीनां चतुरक्षराणां दवी बृहतीडदः । उकूचप इत्यादीनां च्यक्षराणां 
देन्यनुष्टुषप । प्रयतिशम इयेवं पचाक्नरणां देवीपक्तिः । आपिपयं चम इध्यादीनां 
देवी श्रिष्टुए् । यञुर्गायत्री वा । हारियोननश्वम इत्यादीनां सप्ताक्षराणां दैवीजगती। 
यजुरुष्णिगूवा । आयुयज्ञेन कस्प॑तापित्यादीनां अष्टाक्षराणां यजुरनुष्टप् । प्राजपतया 
गायत्री वा यवनस्य पतये स्वाहैत्यादीनां नवाक्षराणां यजुन्चहती) आसुरी जगती वा। 
हग्धाय वेनेशिनायेत्यादीनां दशाक्षराणां यजुः पंक्ति । आसुरी तरिष्वा । विनशि- 
न आत्यायेत्यादीनामेकाद्रप्षराणां यज्जखिषप् आसुरी पक्ति । अगुखयः श- 
करयो दिश्चथप इत्यस्य द्रादश्ञाक्षरस्य यजुजगती साम गायत्री वा । प्राजायत्योष्गि- 
गवा । आसुरी बृहती । एवपनुक्तानामपि सर्वेषां यजुषां छृद्; कसपनीयः । सर्वेषा- 
मरथिर्दैवता सर्वेषामभिषेके विनियोगः। ऋचे वाचपिति श्ांस्यध्यायस्य दध्यडाथवेग 
ऋषिः सकाध्यायस्येव विगेदेवा देवताः । ऋच वाचपरिति चतुर्णा यजुषां देवी 
नगतीच्दः । णादयो डिगोक्ता देवता; । वागोज इत्यस्य. यज॒जगतीचदः । वा- 
गादि टिगोक्ता देवताः । यन्मे इत्यस्य पक्ति छदः । बृहस्पर्तर्देवता । तिष्णां १- 
हाग्याहूतीनां दध्यडाथवणक्षिः । देवीगायत्री दब्युष्णिक् । देवी गायत्री छदासि 
अध्रिवायुघ्ूर्याः क्रमेण दैवताः । तत्सवितुरित्यस्य दध्यडमथवेणदषिः । गायत्री 
छदः) सविता देवता । कयान इति च्युचध्य दध्यडगथवणेऋषिः । द्रयोर्गायत्रीच्दः । 
ततीयायाः पाद निचुद्गावत्रीछेदः । द्रो देवता | कयालदद्र्यानिरक्ता गायत्री 
छदः । ह्रो देवता टो विन्वस्यति द्विदा विराट् छदः | टरो देवता । शन्नो पितरः 
शन्नो बात इति द्रथोरयुष्टडः!। पित्रावरुगादयो दिगोक्त। देवताः । अहानि शपिस्थ- 
स्य द्विपदा गायत्रीखंदः महानि रात्रयथ देवताः। शनन इद्राग्नीत्यस्य पिष्टुपछ् ५ 
दद्रा इद्रावरुणो इदरपएूषगो इद्रासोपौ च देव्ता । शन्नो देवरित्यस्या गायत्री 
छंदः आपो देवताः । स्योना पृथिवीरयस्य दव्यडगयवेणक्षिः गायव्रीछदः । पृथि 
वीं देवता । आपोषिष्टेति उ्युचस्य दध्यडाथ्वेण षिः गायत्री छदः! । आपो देवता; 

द्योः शातिरित्यस्य शकरीख्दः योरादयो खिगोक्ता देवताः । हते दंहैस्यस्यं बह्मी 
अयुष्टछ्दः आश्चीर्देवता हतेदैरेत्युभ्णिक् छदः आशीरदेवता । नमस्ते हरसे इत्यस्य 
दध्यडगथवणेक्रुषिः । ब्हतीछः । अ्र्देवता । नमस्ते अस्तु यतोयत इत्यनयोर- 

 सुष्टपछदः । आद्याया विद्यतस्तनयिस्नुभेगवान् देवता द्ितीय।या महावीरो देवता । 
सुमिजियान इत्यस्य द॑ध्यडाथवेणक्रषिः । प्राजापत्या जगती । आपो देवताः । त- 
दकषुरित्यस्य पुरऽष्गिक्छंद इति कार्यायतः । त्रस विष्टुडदः व्ूदनाद ? त्प 

उप 
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विति सवसुक्रमसूत्रमाष्यकारः । अक्षरातीते पुर उष्णिक्छंद ईस्याहरचारादशे- 
काराः धीदत्तोपाध्यायाः । सूर्यो देवता । सर्वस्याध्यायस्य शांतिकरणे षिनि- 
योगः | एवं ऋष्यादीनि स्मृखाऽभिषेकः काये! । स यथा । ॐ यल्लाग्रत् इत्यादि 
भिर्विभ्रादित्यवुवाकतिः पचमिरापरेः पुवेममिषिकः कायः । ॐ भूः & युवः ॐ 
स्वः ॐ नमस्ते रुदरेत्यादिना तमेष जंभे दध्मः ॐ भूः ॐ युव; ॐ स्व; ॐ इत्यते 
नाष्मणवयुक्तेन रोद्राध्यायेन चाभिषेकः । ॐ वयसोमेत्थादिभिरष्टमिः कंडिका- 
भिश्च॥। काण्वानां त॒ सप्तकंडिकाभिरिति विदोषः । ॐ नतं विदाथेति द्वाभ्यां चाभि 
वेक इत्युक्तं देवपद्धतो ॥ ॐ उग्रधेति तिभिः सप्तभिर्वा रुद्रजटानाम्नीभिशरेति 
परशुरापादयः । निमृखतान्नेति देषयाह्िकादयः । ॐ वाजशधमे इत्यष्रानुवाका- 
त्मकेन चमकेन चेति देवया्ञिकाः । महच्डिरसामिषेकपक्षे न चमकानुषाकेर- 
भिषेकंः । चपकानुबाकेरभिषेफपक्षे तु न महच्छिरपाभिवेक इत्यपरे ॐ ऋचं वा- 
चपिति शात्यध्यायेन श्चतिकरणम् । ॐ शातिरिति तरिरुारणम् । इत्येको शदरमि.- 
पेकपकारः । अयमेव प्रकारथपकवनं सरवरबाजसनेयिभिराहूतः ॥ 

॥ अथापरः प्रकारः ५ | 
ॐ यत्नाग्रत इत्यादिभिनमस्ते सदेति रोद्राध्यायतिः षडमिरगपतरैः पृषैपः 

भिषेकः। ॐ भूः ॐ युवः ॐ स्वः ॐ नमस्ते ददरेतयादिना तोषा जमे दध्मः 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सरः इत्यंतेनाष्टपणवरधुक्तेन रोद्राध्यायेनाभिषिच्य । ॐ वयै- 
सोमेत्यष्टमिः कंडिकाभिरभिषेकः । ॐ उग्रधेति तिभिः सप्रभिर्वा परच्छिरो श्र 
 जराभ्यामभिषेकाभावपक्षे तु ॐ वाजश्वमेत्यष्ाचुवाकेनामिषेकः । ॐ ऋच षाचपरिति 
शांर्यध्यायेन पक्षदरयेऽपि सांतिकरणप्् । ॐ श तिरिति त्रिरुारणम् वा । इति द्वि 
तीयः प्रकारः । ॥ ब्हत्पराशरस्मृतिमते तु दंलांगपेतरपूवेको रोद्राध्यायस्यैव न- 
पांडे च शांतिक्ररणपिरययमेव रद्रजपो नतु पुनरन्य्य कष्पचिन्मैत्रस्य जप ईति 
विदोषः एवमभिषिच्य ॐ सथोजति प्पद्यामीद्येवमादिमितरेरप्राहनाश्पस्थानातिं 

 पूवेवदभ्यचनय् ॥ इपास्द्रयेति करस षिः मगतीकदः एको स्द्रो देवता । अभिषेक- 
निवेदने विनियोगः । ॐ इपारदरामेति मतरतिऽनेन श्री सुद्रामिषेकेन मगवान् स्र 
 परपासा प्रीयतापिस्यमिषेकनिषेदनम् ॥ द्रपि इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः उपरिष्ठा 
बृहद् बृहती छदः एको द्रो देवता अष्टंगप्रणामे विनियोगः । ॐ दरापि इत्यष्ग 

 प्रणापः। “ पहभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां लिर्स। चोरसा तथा । मनपाच तधा 
` वाचा ष्या प्रणापोऽ््रांग उच्यते ” इति तक्षणम् । विकिरिद्रितयस्य. परमेष्ठी 
ऋषिः! अनुष्ट्पछदः। एको रुद्रो दैवताः जिं्रजने विनियोगः । ॐ विकिद्छिति 
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विसभेनयर । ततो ध्यानम । विरोचे चतुर्बाहुं सर्वाभरणभूषणम् । नागयजञोष- 
वीते च व्याघ्रचमोत्तरीयकम् ॥ इषस्कंधसमारूदयुमदेदापैधारिणम् । अगतेनाप्ठतं 
शांतं चद्राधड़ृतरेखरम् । जद्धस्फटिकिसंकाशं जट ुकुयमडितम् । वरदामय- 
हस्तं च सवेकामफकपदम् । एवं ध्वात्वा द्विजः सम्यगनेगांगहरं हरम् ॥ इति । 
अथ स्तुतिः । अनादिनिषनो स्द्रो ज्रीबते रतिभिः सदा ॥ राजतेन स्ये बह्मा 
सातििकेन स्वयं हरिः । तामसेन स्वं शद्रसितयं खयि सेरिथतप् ॥ नमामि लां 
विरूपाक्ष नीरग्रीव नमोऽस्तुते । भ्रिनेत्राब नमस्तुभ्वुमादेदाधधारिणे । त्रिशुख- 
धारिणे ठेभ्यं भूतानां पतये नमः । पिनाकिने नमस्तुभ्यं नमो पीदृष्टमाय च । न- 
मामि तवां महाभूतपतये स्वां नमाम्यहम् ॥ स्वये भिक्ना्नमोक्ता भक्तानां राज्यदः 
सवयम् । सूयेरूपं समासाश्च देहिनां देहदायकः । यतीनां मुक्िदस्त घ युक्सयथिनां 
च शक्तिद: । यदच्छया सवेमिदं तत्तन्पध्ये च पाङितम्। अते च षि्यं नतं शक्तिः 
कस्य मवाहते । प॑त्रहीना क्रीयादीना भक्तिदीना महेश्वर । परजा संषूणतां यातु ख- 
सखसादात्रिखोचन । अनुस्वारेण दीनस्य जपस्याम्रेडितक्ष्य च । दोष प्रयातु ना- 
दो च सस्रसादासपुरेशवर । महारुद्राभिपेक्ोऽयं न्यूनो बाप्यधिकोपि बा । संपूणस्त- 
सरसादाच्च भूयाद् भूतिविभूषण ॥ इति श्रीपरशरामासनेन जगन्नायशबेणा सं- 
शोधिते ख्रकखटूमे सद्रपरिच्छेदे रूपकाख्या्रद्राभिषेकपद्धतिः ॥ | 

 ॥ अथ द्वितीयो रद्र उच्यते ॥ 
तत्रादौ संफस्पपारभ्य षडट्विधांगन्यासपुवक पूवैवदुपस्थानातं श्री शद्रस्याभ्य- 

चनम् ॥ यज्ञाग्रत इत्यादीनां विश्रादि्यजुवाकांतानापगपंचकरमेतार्णा प्रणवस्य ति- 
णां पहाव्याहूतीनां रो द्राध्यायस्य वयै सोमेति मरहच्छिरसो नते बिद्थेति द्योः 
उग्रधेति जशयाञ्र पूवबदार्षादिस्परणम् । श्ंतयध्यायस्य च । ॐ यज्जाग्रत इत्या- 
दिभिबिघादिस्यदुवाकतिः पृक्तः पंचभिरंगत्रः पूप्रपभिपेकः । ततः ॐ भूः ॐ 
भुवः ॐ सरः ३” नपस्ते सुद्रे्यादिकस्व तमेषां जम दध्मः ॐ भूः ॐ युवः अस्रः 
ॐ इत्येतस्य रोद्राध्यायस्य दशधाऽऽ्त्तिभिरभिषेकः । ततः ॐ यन्लाग्रत ईर्पादि- 
भिर्विभ्रादित्यनुबाकतिः पूवोक्तेः प॑चभिरगमेतेः समन्वितया केवरया वा एकाषट- 

 त्यामिषेकः । ॐ वयं सोमेति अष्टभिमेदच्छिरोनाम्नीमिश्च । काण्वानां तु वयं सो- 
मेति सक्रभिरिति निरोषः । ॐ नतबिदाभेति द्वाभ्यां चेति देषपद्धतो । ॐ उग्रधतति 
तिभिः सप्तभिर्वा सद्रनरानाम्नीभिश्रेति परद्यरामादयः । नेवेति देवयारिकादयः । 
ॐ ऋचवाचपित्यध्यायेन शंतिकरणम्। ॐ शांतिरिति तिषचारणम् वा| जय प्रका- 

रस्तु “ सागमा्ं' जपेद्द केवलानि नवांतरा ॥ सागे सश्ीषेकं चस्य निरेगपिति 
केचन '? इति परदरापकारिकिाकण्वमाध्यंदिनाचाराचुसारी ॥ ` | 
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॥ अथिर पकः ॥ 

 तजादावमिपेकमतराणां पूैवदार्षादिश्परणप् । ॐ यज्जप्तं इरवादिभिनेमसौ 
रुद्रेति रोद्राध्यायांतेः षट्ूभिरगपेतरः पूवेपभिषेकः । ततः # भूः ॐ युवः ॐ स्व 
ॐ नपरस्ते रुद्रैवयादिकस्य तमेषां जंमे दध्मः ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ इत्येतस्याए- 
प्रणवगुक्तस्य रोद्राध्यायस्थेकादश्षधाऽत्तिमिरमिपषेकः । तर्दते ॐ वयं सोमेत्यष्टभिः 

 श्च्यध्यायेन चाभिपेक इति द्वितीयः ॥ अथ दतीयः परार । ॐ यञ्जाग्रत इत्या 
 दिमिविभ्राडित्युवाकतिः पंचभिरगमेतेरभिषेकपूवेकपष्परणवयुक्त तद्राध्यायसयेका- 
-द्शयाऽत्तिभिरमिषेकः । तरद॑तरा प्रस्यादत्यष्यो चपकायुवाकानेकादश्चधा विभज्य 
केकेन चमङबिभागेन । तत्रत्यं पारः । रोद्राध्यायस्येकाष्टत्तो तायां ॐ वाजश्चम 
ईति चतसुभिः कंडिकाभिरमिषेकः । ॐ सर्य चम इति चतसुभिद्वितीयात्तो ॥ ॐ 
ऊकूचम इति चतप्तभिस्तृतीयाष्त्तौ । ॐ अशमाचप्र इति तिततमिस्वुरीयाटत्तो ॥ 
ॐ अपरिथप इदम ईति तिमिः प॑वमारत्तो ॥ ॐ अश्रुधप्त इति तिसभिः षष्ठा 
दत्तो ॥ ॐ अग्निम प्रथम इति द्राभ्यां सप्तमाटत्तो । ॐ एका चमे तिस्थ इ 
त्येकयाऽमात्तो । ॐ चतस्चश्वम इव्येकया नवमात्तो । ॐ उयविशपमर इति दवाभ्यां 
च दशपाष्त्तो ॥ ॐ वाजाय स््राहैति द्राभ्यमिकादशाएत्तो ॥ अयमेकादशधाविभ 
त्तेन चपकेनामिषेकः कोरिकबोधायनयोमेत एष ॥ परा्चरादीनां मते तु न चमं 
कानुवाकरभिषेकः । असिन पक्षे चपकानुवाकानम्रष्याद्िस्परणाभावः । ॐ 
ऋच वाचपितिं शात्यध्यायेन तेत; शातिकिरणपिति ततीयः प्रकारः ॥ ब्हत्यराशर- 
स्भूतिपते त॒ अगपचकमत्रेरमिषेकपुषेकं योद्राध्यायस्येकादशभिराषत्तिभिरभिषेशोत्तः 
च शांतिकरणमिव्ये तावानेव द्वितीयो रद्र इति विशेषः ॥ यत्त महाभवलनुषारिणां 
परम् ॥ शिवसकस्पाच्गपत्रवज प्रणवस्य प्हाव्याहृतीनां रोद्राध्यायस्य वाजश्वम 
इरषष्टाञुवाक्नानां शत्यध्यायस्य च पुवेवदाषादिस्परणमप् ॥ पुषेवदष्टमणवयुक्तस्य 
रोद्राध्यायस्येकादशमिरतेमिपगमत्रवजेममिषेकः त्दतरा प्रत्याषत्यष्यो चपका 

 जुवाकनेकादश्चया विभञ्येककेन चपमकविभागेन । ततस्म़ारश पूश् । ततः 
श त्यध्यायेन शापिकिरणपिति । एतदेव द्वितीयस्वरूपमिति ॥ एतच्च रिष. 
संकरं हृदय, पुरषमृक्तं शि, उत्तरनारायणं शिखा,ऽपति्य कवचं । इत- 
रद्वियपस्न, प॑चांगं सकृजपेदिति ॥ ““ वध्ये रुद्रविधानं तु पचा सेदं परम् हृदय 
शिवप्तकसपं शिरः सक्तं तु परषं ॥ शिखाद्भ्यः सेभृतं सक्तमाश्चः कवचमेव च ॥ 
 वेदथादिभिराख्यातमस् वे श्तराद्रियम् ॥ शतरेद्रियसङ्गस्य रद्रस्यागानि पंच दि ॥ 
 पचांगान्न्यस्य त ॑ध्यासा जपेदद्रस्ततः क्रमाद् । इति बोधायनसूत्राभिनिपुराण- 



( ९७७ › 
वनविशद्वम् ॥ यज्नाग्रतादिषटके च रिप रखपपिङप्। रदरास्तु दैत पपु 
विनिषोगो जपादिषु॥ सहस्रशीर्षा इत्यादि द्वियुणा अष्टदेषता। पुरुषो यो नगद्वीज- 
मृषिनारायणः स्यत; छदः सर्वाद्ु चानुष्टप् विनियोगो जगादिषु ॥ अद्भ्यः समृत 
इस्यादो उतरनारायणस्तषिः । पूर्वानुवाकदेवतयं ्रष्टप छदः पकी तितम् ॥ आशुः 
शिश्चान दृर्यादीरपतिरथ उच्यते । एतन्नाम्न्चुनिस्तत्र देवता चापरेश्वरः । जिष्टु- 
पदो जपादो तु विनियोगो यथोचितप्॥ विभ्राट् बरृहसिेयादौ स्यो देपतघुच्य- 
ते ॥ इति बृष्त्पराश्चरस्प्रतिविरुद्ध च ॥ एषमभिषिच्य ॥ ॐ सधोजा्तं प्रपत्रापी- 
वयेवमारिभिरत्रैरावाहना्युपस्थानांतं पूवैवरभ्यचनम् । ततोऽमिषे$निवेदनादि- 
स्तुरयेते पेद्छुर्यात् । उ्याधिविपोचनार्थाभिषेकनिवेद नादिस्तुत्यतं पूवेस्छर्यात् । 
व्याधिविमोचना्थाभिषेके तु विशेषः । अक्षीभ्यामितयनुवाकेनापोदिष्टेति ति- 
छमिश्वाभिगिक्तोदकेन पस्तकादीनि पादांतानि सर्वाण्येगानि पाजयेत् ॥ त्था अः 

क्षीभ्यां त इति पण्णा वशः अुष्टपूठेदः । यक्षयहा देवता । सवरोगशात्पै 
 अभिषिक्तोदकेन माजने विनियोगः । ॐ अक्षीभ्यां ते नासिङाभ्यां कणाभ्यां डु- 

बुकादधि । यमं शीषेण्यं मस्तिष्करालिहाया दिषहापिते ॥१॥ प्रीबाभ्यस्त उष्णि- 
हाभ्यः कीकसाभ्योऽभनुक्खयात् ॥ यक्ष्मं दोषण्यपं्ताभ्यां बाहुभ्यां विष्हामिते 
॥२॥ अत्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टो हदयादधि । यक्षं पतस्नाभ्यां यक्तः पए्भि- 
भ्यो विषृहामिते ॥६३॥ सररभ्यां ते अष्टीवहूस्यां पाण्निभ्यां प्रपदाभ्याम् । यक्षम 
श्रोणिभ्यां भाससादू भेससो वि्टदामिते ॥४॥ मेदनाद्रने करणारछोपभ्पस्ते न- 
खेभ्यः । यक्षम सर्वस्मादास्रनस्तमिदं विदहामिते ॥ ५॥ अगार्दगारलोम्नो्ोम्नो 
जाते पणि पमैणि ॥ यक्ष्मं सर्वस्मादासनस्तमिदं विद्दामिति ॥६॥ इति ॥ अपो 

 दिष्टेति तिसणां सिुद्रीप ऋषिः । गायत्रीः । आपो देवता; । सवेरोगशांस 
 अभिरिक्तोदकेन माजेने विनियोगः ॥ ॐ आपो षष्ठि १। ॐ योवः रिकतपो ` 
. शसः ० ॥ ॐ तधा अरेगमाम० ३ ॥ इति मंत्रेभस्तकादीनि माजयेदिति द्वितीयो 
इद्र; । अयमेव श्ट श्टरैकादसिनी ररी रुद्रेति संज्ञात्रयं भते ॥ एतस्यैव रद्रस्येका- 
 दशषा्रस्या एका सदर भवति । इयमेव स्री रुद्रेकादश्चिनी खघुषदर ३पि भ्यपदेश- 

 भाग्भवति ॥ अथ च तृतीयो खः रषघुसुदरषटरैकादश्चिनी पर्यायनाम्नीभिरेताभिरेका- 

. दक्षमीशदरोभिरेको महारो मवति । अयं च तुरीयः । एकादश्ञमिमेहारदरैरेफोऽ 

मि 

. तिश्टरो मवति । अये च पचमः । एकोऽयं प्रकारः । ब्हत्पराश्रेण त॒ ॒प्रकारातर- 

पपयुक्तम् । शिरसा सह रुद्राणां जौरशशतैधैवम्।। सर्वे मंत्रा भर्वर्यस्य ब्राह्मणस्यो- 
- क्ताकरिणः । इति । तथा । अथवा चरुभिकषाश्ची सिरं सरसदसतके जपेदिति । 



एतश्च पूाक्तप्रकारपक्षया प्रकारातरमेव जेयम् । शनिषटहस्रसेख्यानिद्- 
त्फठांतरनिर्देशाच । अत्र रद्राणां सदल्लसख्ययाऽऽत्तिपक्षे वयंसोमेति शिरसः 

` भ्रतिद्रपात्तिः शिरसा सह ॒स्दरजपविधानात्। अस्मिन् पक्षे न चमन; ॥ 
तेद्विषानाभावात् । एकषटुक्तेन विधिना पैचविधद््राणां मध्ये प्रकांतमन्यतम द 
रुद्राणां सदस वा स्वय समापयेत् । ऋकिजो वा समापयेयुः ॥ ` 

¢ अथ पाङ्युखा कलिजः ” उदङ्ुखयजनमानहदस्ते प्रेयः संपादन कुः ॥ 
तथथा ॥ ॐ शिवा आपः संचिति पत्रेण यजपानहस्ते जटपरकेषः ॥ ॐ सोमन- 
स्यमस्तु इति पुष्पाणाम् । ॐ अक्षते चारिष्टं चास्तिति अक्षतानाम् । ॐ दीषैमाधुः 
शांतिः पुष्टिसतुष्टिवास्तु इति पुनेजङस्य । पया भवन्नियोगेनामिषेकासमकघक- 
रुदरमध्ये यथांशेन कृतोऽभिषेकस्तस्माघज्नातं श्रयस्तततभ्यं संपददे इति । एवं वर- 
णक्रमेण सर्वेऽपि श्रेयो दशः । इदं च निभूरत्वा्जमानप्रतारणमाप्रमेव । पुत्र. 
तवेतरणीदानजन्यभ्रेयो दानवन्पाघस्नानादिनन्यपुण्यदानवचेदपमपि प्रेयो दान 
विरद्धमित्यपि केच्चित् । 

अथ उद्दयुखोविष्टेन यजमानेन प्राङ्पुखोपक्ष्टानामाचार्थादीनामभ्यश्षनम् । 
 इउत्तममध्यपाधमपक्षेण यथाशक्ति वित्तशाव्य्रभ वरणक्रमेण तेभ्यो दक्षिणा दा- 
नम् ॥ "तत्रैवं मकारः । अयेत्यादि देशकालो सशी छतस्यामिपेकातमकाुकस- 

` १ अत्रेदं बोध्यम्. श्रकृष्णजन्मसडे अध्याय ८७ दक्िनामिन्र जवस हत फटदो हत- 
यज्ञो ह्यदक्षिणः दक्षिणा विप्रमुदिश्य तत्का तु न दीयते। एकरात्रन्यतीति तु तदान द्विगण- 
भवेत् । मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहंखकम्। सैवत्परे व्यतीते तु स दाता नरकं ्रनेत्। 

वर्षाणां च सहस च मूर्रकंडे निपत्य च| ततश्वांडार्तां याति व्याभिय॒क्तश पातकी। दात्रा न- 
दीयते दानं गृहीता चेन्न गृह्यते। उभो तो नरकं यातःवर्षाणां च सहसकभू। यजमानश्च चा 

 डारो बाद्मणप्तत्पृरोहितः। व्याधियुक्तावुमौ तौ च पापिनौ कर्मणः फ्टात् इति| अगेच 
ततरवाध्याये १२५ सनक्छमार उवाच ^" सर्व्वे दक्षिणां देहि तूण लक्ष्मीपतेः पितः। सा- 
येकं ठर कदं वेदोक्तं वचन शृणु । दक्षिणां विप्रमद्य त्कार चेन्न दीयते । मुहूत तु 
ध्यतीते सा दक्षिणा ह्वियुणा मवेत्। वारे च बहिभूते भवेत्सापि चतुगंणा। त्रिरा समतीते तु 
षड्गुणा दक्षिणा मवेत्। पक्षति तु रातगुणा माप्तति च चतुर्णा | षण्मासेऽप्यधिके नयू- 
ने च प्ाहखगुणाधिका । वषति सता रक्षगुणा ब्मणोकतं हि यादव। 'उमौ च नरक यात, कर्म- 
कृवरोदितो। "' इति । “धवागोऽमेनरोऽदक्षिणश्च न फर दास्यति कचिद्” इति श्रीमद्धा- 
गवते स्कंष ४ अध्याय ६ ञ्छोक ९० वैशीधर्याभ । मगवदूगीतायाम् अध्याय १७ ` 
छो. १३ “^ विधिहीनमषठानने मेजरहीनमदश्षिणम् ! श्रद्धाविरहितं चेव तामसं परिकी- 



( २७९ ) 
द्रकमेणः सागतसिद्धये आचार्यादीनां पूजनं करिष्ये इरयाचारारत॑कसं इता । 
अचाययेदं पा्म् । इदं बाहैम्पत्य वासो युगरपित्यादि गेधपुष्पधूषदीपतांबु 
खानि दसा पर्वोक्तविशचेषणवतिकारे कृतस्यामिपेकाुकरश्टरकमेणः परतिष्टासि- 
ध्यथ अघुकगोत्राय यजुर्वेदांतगेतबाजसमेयिपध्यदिनश्नालाध्यायिने काणश्च 
खाध्यायिने बा अभुकस्षषणे आचार्याय यथा दक्त्यङेकृतमिपां सप्रसपां गां स्रदैवस्य- 
मिदं च दहिरण्यपप्निदेवतं तुभ्यमहं संप्रददे। इति विपरदस्ते सङढुशाक्षतनरपपेप- 
पकं दक्षिणा द्स्वा नममेति ब्रूयात् ॥ विप्रस्तु! ॐ यौस्खा ददातु पृथिवीला भ- 
तिग्रह्णातु इति पंत्रति रुद्राय गाम्र् ॐ प्रतिग्रहापीस्युक्त्वा | ॐ कोदाक्स्ा 

तितम् ॥ ” मावभरकाशटीकायामू्. “ विधिहीनं यथाश्चाख्लावबोभितविपययमर । अन्नदान- 
विहीनं च स्वरतो वणतस्तथा । त्रहीनं यथाराह्व दक्षिणाहीनमध्वरभ्। आप्तिक्यवुद्धि- 
श्युन्य तं तामसं कथयति वै ॥ अयं पचविधो य्स्स्याभ्यःश्रेयोऽ्थिभिः सदा । यथाशा 
मनुष्ठानाद्रामसेऽस्ति फट मनाग् । तामसे स्वयथा्ञाखरारष्ठानान्न फर मनागिति । ` 

(“अथ दक्षिणानियमो महाणवे सिद्धान्तशेखरे चः दक्षिणा चोत्तमा मध्याचाधमेतित्नि- 
धामता।तत्र सौवणनिष्कणि द्ासादस्िकोक्तमा। तदप मध्यमा प्रोक्ता वतीया त्रिहसि का॥ 

१ सुबणपक्षे उच्तपपक्षः ॥ 

गुना कषे वाङ र्पीया निष्कं - केषं एकनिष्करु 

८० १ २७ वा २० १ ४ तोट सपीया ३॥ 

१ उत्तम-दश्हनार निष्क तोरुपीया ६६२९० भार ॥ मध्यम-पांचहजार 
 निष्करै तोररूपीया १८१२९ मार ॥ कनिष्ठ जण हनार निष्कं तोरस्पीया 

१०८७५ मार | इति ॥ 
२ अपरो मध्यमः प्रकारः सुवणपक्षे तत्रव ॥ उत्तमा त्रिशति वा स्यान्मध्यमा दि 

दाती भवेत् ॥ रशतमाताधमा ज्ञेया प्रकारः कीत्यतेऽपरः।। उत्तमपक्षे निष्क ३०० तो- 
रहपीया १०८७॥ भार ॥ मध्यपक्षे निष्क २०० तोरुपीया ७२९ मार् ॥ कनिष्ठ 
पक्षे निष्क १०० निष्कल तोटरूपीया ६६२॥ मार ॥ 

२ अपरः कनिष्ठः प्रकार! सुवणपक्षे तत्रैव ॥ उत्तमा च चतुःषष्टी तदधं म- 
ध्यमा स्म्रता ॥ चतुर्विंशतिरन्या स्यादथान्यद्िधिरुच्यते ॥ अत्र अन्यद्विधिरित्यनेन ऋ 
चिकृक्तैख्यादक्षिणादिविषिः ॥ श्रष्ठपक्षे निष्क ६४ तोस्ूपीया २३२ भार ॥ मध्यम 
पक्षि निष्क ३२ तोष रूपीया ११६ भार ॥ कनिष्ठपक्षे निष्क २४ तोर स्पीया, 

८७ भार ॥ इति ॥ 
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ड.दादित्यादि कामस्तृति पटित्वा ॐ स्वस्तीति वदेत् । परस्यक्षाया गोरभावे तु तन्नि 
प्रयतेन सोवणिकनिष्कदानम् । निष्कस्त॒ चतुः सौबगिकः । तदसभवे 
तद ब्य तस्पाप्यसंभवे तदधस्य । एतावद्धिरण्यासंभवे सौवणेनिष्कपरिपित- 
रंजतदानम । तदसमवे तदधस्य । तस्याप्यसंमवे तदयेस्य । एवप्रत्किभ्यो 
ऽपि सेकस्पपूरवकं व्रणक्रमेण तान् संपूज्य दक्षिणादानम् ॥ यथाशक्ति भावचा्या 
दिभ्योऽहकारयुद्रिकोदपात्रोपानहव्येजनछजचामराद्यपकरणदानम् । अथ ृतस्या- 
भिपेकासकरायुकसद्रकषणः समृद्धये यथाकाटं यथोपपन्नेनान्नेन नानागो 
ब्ान्नानाशमणोऽघरुकसंख्याकान् ब्राह्मणान् भोजयिष्ये इति पंकस्पृवकं ब्राह्म- | 
णभोजनम् ॥ स्री रदैकादशिनीति पर्यायद्रये घुट एकादश्च । महारुदरे एक- 
विश्रुत्तरशतम् ॥ अतिरुदरे एतदेवेकादशगुण अयोदशशतान्येकरत्रिशषशचेति । तत 
भीरद्रस्य सांगत्वसिद्धये “^ अनादिनिधनो रुद्रो गीयत ” इत्यादिका 
पहास््र्तुतिः। सदस्यानां चदनाक्षतपुष्पमाखाव्ताबख्दक्षिणादिभिरमभ्यचनम् । 
मयाचरितामिपेकारमकायुकर्द्रविधौ यन्न्युने यथातिरिक्तं कृतं तद्धवतां आ- 
हमणानां क्चनात्सवं परिपूणमचछद्रं चारितति बद्धांजलिना यजमानेन प्रार्थिते 
सेपुणमच्छिद्र चास्त्विति विप्राणां प्रतिचचनम् । ततो मयाचरितेनामिषेकास- 

 काषुकरुटरेण भ्री भगवान् परमात्मा सांबरिवः प्रीयताम् । ॐ तःसत् ब्रह्माप्रणम 
रित्वति भूपो इशनटपकषेपपूरवकं कप व्रह्मा विधाय कपिभ्यो म॑जादिषां 
हणम् । तेषां सानुनयं विसजनम् । ब्राह्मणानां भोजनम् । दीनानाथादीनां 

 चन्नादिना संतोषणमू्। ततः स्वयै सुहन्पित्रयुतः सोटप्ाहः संत॒ष्ठो हविष्यं थजीत्॥ 
धीमताऽनेतदेवेन श्रीमदुद्धवस्रूचना ॥ तेविद्यमोढसैत्तन काडीपुरनिवासिना । १ । 

 शषिस्मृत्यालवारोऽये द्कसपदरुमोऽपितःमदीयनाथयो विष्णुचयोः शिवपादयोः ।२। 
षहः माययेदं सञ्जनान शुद्धमानसान्) मयोक्तपिह सैगोध्यं विचय सदसचयत्।२। 
्ालातुच्छि्ट येयः करोति व्रंथगोपनम्। तस्य श्रयोधिनस्तन्न भुयाचोरो यतो्हिसः 
यञ्च भ्रप; समुखन्ने ग्रथस्यास्य विटेखने । सर्वात्मा तेन विनवेशः भीयतां परमः चिव 

इति श्री्मयेपुरनिवासिना भीतडाखेडावाखविप्रजातपिन 
दविवद्युपनामकपरशुरामात्मजेन जगन्नाथश्चर्मणा 
सरोधिते भीरुद्रकस्पद्रमे अभिषेकपरिच्छेद 

समाप्तः ॥ 
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 ॥ अथ जपरद्रपरिच्छेदः ॥ ९॥ 

पिद्धिुद्धिमदातारं विघ्तवयूहविदारणम्॥ महागणपतिं वेदे रक्ष्पीविष्पादिभिषैतम्॥ १॥ . 
श्रीभवानीशिवो वदे स चिदानंदविग्रश्॥ विधीन््रादिभिराराध्यौ मक्तकश्पपदीखहो॥२॥ : 
भीरा रामराभेनद्रं महामंगलमंगढं ॥ सीताभरतशत्रष्नरक्ष्मेः सरितं भने , ॥३। 
कात्यायनगुर नत्वा श्रीमदुद्धवसुना ॥ तन्यतेऽनन्तदेवेन पदार्रस्म पद्धतिः ॥४॥:; 

` पदधस्यो विविधा अन्याः स्फुटाः सन्तीह यद्यपि॥ ताभ्यस्तस्या विरेषोयःपंडैःसोव्रधायतां 
॥ अथ सवेष्रायशचित्तभ्रयोगः ॥ ` र 

अय काण्वमाभ्येदिन्यादिसवेवाजसनेयिशाखानु तारेण सद्यो उच्यते ॥ ̀  
ततादौ कठ्विरेषे भतिशाखाविरशेषेण शद्रावुष्टाननिशय उच्यते ॥ यद्यपि वानसने- ` 
यिश्चाखाघ तेपि रुर सदनपादि विषिस्तस्येति कतैव्यता विधिर न श्रूयते ॥ बौ. 
धायनचरब्रहेमाख्दाहतशोनकमते बृहत्पराशरस्मृतिकाङिकापुराणादौ तु स्दरति क- 
तेव्यताविधिनानाविधो. द्यते ॥ अतस्तेषामन्यतमः भरकासो वैकसिकः अव- ` 
क्तस्तथापि अभिधास्येय रद्राणां शान्तये गरहमेधिनां ॥ प॑चांगानां विधान तु य- 
तं इन्ति पूतकमित्युपक्रम्य समधीते पेस्वादिषु मेत्रेषु खं ब्रह्मानेषु याः क्रिया; 
दशमरणवसयुक्ता भूवः स्वरितीति चेति बृहतयराशरस्मृतिवाक्येपि सं॑ब्रह्मांततो- 
पादानादिषेलादीकाणां त्राणां माध्यंदिनक्ञाखायामेव समधीतलात्ततो भिन्ना 
तैररीयशशाखास सथ्रोऽन्बस्य योनिः सयुद्र॒ इत्यन्ततायाः सपधीतत्वेन सै बह्मा- 
न्तताया अभावात् ॥ बृहत्पर शरर्फृतिषिदितो स््रेति कशव्यताविपिर्ाध्यदिनश्ाखा 
विषय इत्यभ्यवसीयते ॥ अत एव बृहत्पराशरस्ृतिविदिते स्द्रेति क्ष्यताविधौ 
फण्वमाध्यदिनिर।खासमधीतपत्राणामेव विनियोगो दृश्यते न पुनस्तयोरनधोता- ` 
नामन्यशखासमधीतानां मंत्राणां ॥ तेन बोवायनाद्क्तो र्टरेति करैव्यताविधिभै 
काण्वपाध्यदिनानां ॥ . खं ब्रह्मांततायाः काण्वश्ाखायापमाप्रेऽपि माध्यंदिन. 
खायाः सवेवाजसनेयिक्ञाखासाधारण्यात् मारध्यदिनक्चाखापरतपा पराशरोक्तौ सु. 
देति कत्तेव्यताविधिरपि सर्ववाजसनेयिशाखासाधारणा एव ॥ उक्तं च ग्रहन 
मभिधाय माध्यदिनशखायाः सवेवाजसनेयीश्चालासाधारणे वसिष्टेन ॥ मा 
ध्यदिनीतु शाखा सवेसाधारणा हि सा ॥ तामेव च पुरस्छरस्य वसिष्टेन पभापित- 
मिति ॥ कथं माध्यंदिनशाखायाः सवैवाजसनेयिशाखा साधारण्यमिति चेदुच्यते ॥ 
नेमित्तिकुकाम्यवेकलिपकानि कर्माणि भगवता काण्वसूजहृता माध्यदिनशाखायाः 
सवैप्ापारण्येनोपनिवद्वानीति मध्येदिनीशाला समैवानसनेयिश्राल्ा साधारण्ये 
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त्यथः ॥ अत्र यद्प्यश्यन्वाधानपध्वयुयजपानो वेति सुत्रन्याख्यावसरे शाखादय- 
परथिद्रत्य ताद्पर्यणानुप्रत आचायंस्तन् निलयनेपरि्तिककाम्यवेकरसिपकानि का- 
£स्येनोपनिबद्रनि ॥ शाखाद्रयव्यतिरेकेण नैयमिकमात्रमेवेति करको पाध्या्ैरूत 
तथापि माध्यंदिनकशखामेवाधिष्त्याचायेषत्तिठेख्या ॥ आचायोभिमायात् ॥ 
तथाहि ॥ ये मंत्र माध्यदिनक्ञासातः काण्चखायामपिकाः समधीता; ॥ पित्र 
स्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षः इति ॥ नमः कृताय कमेण इति॥ यस्ते पराणः पशुधिति॥ 
आप्यायता धरुवा हविषा घृतेनेति ॥ उदे मूसठे यच्वेत्येवमादयस्ते त॒ परजा 
पूणां एव मगवता सूत्रे उपनिवद्वाः ॥ ये तु काण्वश्नाखातो पाध्यंदिनश्चाखायाप- 

पिकाः समरधीताः ॥ अयमि; पुरीष्यो रपिपानिति रिबोनापासि स्वधितिस्तः 
इति अंगिरसो नः पितर इत्येवमाद्यस्ते त॒ द्योः शाखयोः समाम्नाता मेता इव प्र 
तीकमात्रेणवोपनिवद्धा इति ॥ दयोः शाखयोः समयुख्यमषटतिखेम ध्यदिनश्ाखा- 

यामनधीताः काण्व्ञाखार्मत्रा इव काण्वज्ञाखायापप्यनधीताः पाध्यंदिनक्षाखा- 
पत्राः संपूणां एव भगवता सूत्रे उपनिवद्वा भवेयुः ॥ यस्तु सूत्रहता काण्वपाध्य॑दि-. 
नशाखयोः ्षमाम्नातोप्यस्मालशधिजातोतीति मतरः सृत्रे संपूण उपनिवद्धस्तस्य 
परल्यापप्यन्ह पप्ययत्वेन प्रयोजनवत्वान्न दोषः ॥ अत एवोक्तं मतुयज्ञपितृभूति 
वसुदेव ककोपाध्या धी अनन्तदवयाहिकादिमिर्माष्यकारे; ॥ सकलपनपाटः ॥ ` 
पल्य पप्यनूह प्र्प्त्यथ इति ॥ तस्पान्पाध्यंदिनक्षाखेव प॑चदशसु वाजनेपिक्चा- 
खासु ख्या सवेसाधारणा ॥ अत एवोक्तं वरिष्टेन ॥ माध्येदिनी त॒ याज्ञा 
सवेसाधारणा हि सेति ॥ तस्माःसाधूक्तं खं बरह्मान्तता ग्रहणङिगा्यो पाध्यंदिन- 
शाखापरतया द्द्रेति कतेज्यता विधिरभिहितः स ॒सवेवाजपनेयिश्नाखासाधारण इ- 

` ति॥ एषे च सति मनीञ्योतिरवोद्धयश्रिगद्धानं परमाणि ते॥ मानस्तोक इति चये 
त्थम् पचक स्मरेदिति पराश्रस्पृरतिताक्ये काणश्षाखासपधीतपाटस्य मनोज्यो- 
विरिति पत्रस्य प्रतीकोपादान युञ्यते॥ यत्त देवया्ञिकादिभिर्बौधायनसमत्रवि- 
शिति पचागस्द्रन्यासादिकषठुक्त. तत्काण्वपाध्यंदिन्यादिवाजसनेयिलायाश्वनी 

 तानापप्यन्यक्ञाखपित्राणां केषां िद्विनियोगस्य तत्र दश्चेनाद्राजषनेयिनां काण्व. 
मध्यदीनादीनां तदध्ययनाक्षेपापत्तेः सत्रस्य साधारणत्वेन बोधायनैकविषयताचा- 
युक्तं सवेयजुः श्ाखापपधीतद्राजसनेयिच्ाखासपधीतो रद्र जपादिष्विति प्रक्ष 
स्तः ॥ आदित्यानीमानि शुद्धानि यजूषि वाजसनेयेन यत्ञवस््येनाख्यार्यत इति 
रातपथश्चतेः ॥ आदित्यादधीतानां यजुषां श्ुक्खेन प्रशस्त्यमनया श्रत्योक्तं ॥ तेन 
तदन्तः पातिनो शद्रस्यापि भराशस्त्ययुक्तमेव ॥ आदिलयादधीतानां यजुषां शृतेन 
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वर्िस्त्यपनया श्रत्योक्तं ॥ तेन तदन्तःपातिनो श्रस्यापि ब्राशसयशुक्तमेव ॥ 
आदिल्यादनघीतानामन्ययजुषां तु कृष्णव्वेनाप्राशचस्त्य॑तदन्तःपातिलाद्रदरस्याप्य 
प्ा्स्त्यंचा्थादुक्तश्ुस्येवबोधितं _॥ पएतेनान्ययजुकशषाखासमधीताद्रद्रा्ेत्तिरी 
यशाखासमधीतो रद्र जपादिष्वतिपरश्चस्त इत्यपास्तं न च तेत्तिरीयश्चाखासमधीतो 
रुद्रेति परशस्त एव ॥ बोधायनीयस्पा्तेसत्रे तत् श्ञाखीये देति कतेव्यतायाः स~ 
पाम्नातत्वातर् इति वाच्यं ॥ समात्तत्वातपराशरस्पतो माध्येदिन्यादिक्ञाखापुरः 
स्कारेणेव तस्याविहितखात् ॥ अत एव पारस्कराचा्येण गष्यघूत्र रदरेति कसेव्यता 
नोपनिबद्धाः ॥ बहृ्टचादयस्त -भोतक्मायुष्ाना्थं स्वपरंपरापरिग्रदीतयजः शाखा- 
समधीतसरद्रजपादि इयः ॥ 

॥ अथ शाखापरकसे रुद्रविचारः ॥ 
यजुेदशाखाग्यतिरिक्तषेदंशाखासु रुद्राभावात् ॥ स्वपरपरापरिण्रदीत यजः 

शाखायास्तु स्व्नाखासं यतोऽस्ति॥ कथ उच्यते ॥ वेदानधीत्य वेदो वा षेदं वापि 
यथाक्रमं ॥ अविष्ुतव्रह्यचयां रक्षण्यं सियञ्द्रहेदिति याज्ञषस्श्यस्मरतो ॥ वेदं वेदो 
तथा वेदान् वेदान वा चतुरो द्विनः ॥ अधीत्य चाधिगम्यार्थं तत स्नायात् द्विजो 
तम इति माधवीये कू्मेषुराणे च वेदाध्ययनाधिकारी मात्रष्ुरिश्य समर्थासमथेपरतया 
वेफरिपकमेकानेकवेदाध्ययनयक्त॥ तच सकरावशिषठरेकयेदाध्ययने मनुष्यै! क्य 
पवय ॥ अतो षेदश्षब्देन एकञाखेव विवक्षिता ॥ तेनेकेश्वेदस्येकेकशाखाध्यय- 
नेन सवेषेदाध्ययने । वेदानापनेकशाखाव्खादनियतशाखया वेदाध्ययने परघक्ते 
स्वीये; पित्रादिभिरध्ययनादिना पश्श्दीतो वेदः स्वाध्याय इतयथेकेन स्वाध्यायो- 
ध्येतव्य इति विधिना ॥ पारपर्यागतो येषां वेदःसपरिवरृहणः।॥ तच्छासं कम कुर्वीत 
तच्छाखाध्ययनं तथेति पदनपारिजातोदाहूतवसिष्ठस्मृतया च स्वपरंपरापरिग्ररीतो 
पेदशाखानिवमः क्रियते ॥ अतध सर्वेषां वेदाध्ययनाधिकारीणां प्रतिवेदमेरैकाख- 
परपरापरिशदीता स्वाध्यायापरपर्याया स्वश्षाखास्तीत्यवगभ्यते ॥ न चैकस्मिन् वे- 
दाध्ययने स्वपरंपरापरिग्रहीतश्चालानियमानवेदान्तराध्ययने इति वाच्य ॥ स्रा- 
ध्यायोध्येतन्य इत्यस्य विपः समेवेदशाखाघ्ु श्रतसखेन स्वाध्यायस्येवाध्ययन विधा- 
नात्स्परेपरापरिण्दीतशाखाया; स्वाध्यायसाद्रसिष्ठप्यृतो सामान्यतः श्रतस्य वेद- 
पदस्य सवेषेदसाधारण्यादृदान्तराध्ययनेपि स्वपस्यरा परिश्दीतश्चाखानियमम्तुरय 
एष् ॥ अत एव शतपथे पंचपहायत्बराह्यणे स्वाध्यायपरसा ब्राह्मणे च ॥ तस्मा. 
रस्वाध्यायोऽध्येतम्य इति परकृत्य एवं विद्राटर चोहरहः स्वाध्यायमधीत इत्यादिना य 
एवे विद्रानथर्वगिरसो हरहः. स्वाध्यायपधीत इत्यन्तेन चतुष्वैपि वेदेषु स्वाध्यायार 



धयवनकत्तं ॥ साध्याय स्वपरपरापरिषदीतो वेदः खशाखाऽवरपयांय श्यकं ॥ 
अतश्च यस्य वेदस्य या या श्षाला स्वपर॑परा परिशहीतस्तस्याः स्ेशाखाखम् ॥ 
अत एव वेकन्तराध्ययने तद्िहित्रोतकर्माुष्ठनेन च वयं साका वयै वाष्कटा - 
वयं बोवायना वयमापस्तवाः वयै हिरण्यकेरीया वयं काणा वयं परा््यदीना इत्ये 
वमाचभियुक्ता व्यवहरन्ति ॥ तेन सश्चाखातोन्यस्या एक्वेदसं॑धिन्पानाध्ययम ॥ 
सवाध्यायोऽध्येतम्य इतयत्रस्ताध्यापस्योपादेयतेन तद्वतैकखस्य विवक्षितत्वात् ॥ 
अत एव न तदुक्तकरमलुष्ठानं ॥ खाध्यायाध्ययनस्य इष्टा्थतेन क्मलुष्ठाना्लाद्॥ 
वदान्तरध्ययनेऽष्येवे ॥ यत्त॒ अधीत्य श्ञाखामासमयामन्यां क्ञाखां ततः पटेदिति 
वचन तदरदान्तराध्ययने क्रमनियमार्थ॥ अन्यथा ऋषरेदाध्ययते आनुपृष्येमनेक्षेदा- 
ध्ययनक्ु; भसज्येत्॥ अत्रेदं सिद्धं ॥ सवपरपरानिष्टस्रशाखातपसिद्धया यद्ेदी य. च्छायाः पूषमध्ययन तस्याः खश्चाखावं ख्यं ॥ तदध्ययनस्य शरौतस्माकरमा- 
चष्टानायत्ात् ॥ तदन्यवेदसंबधिक्ञालानां तु स्वपरंपराग्रहीतत्वेपि न करालां र्यं ॥ किन्तु गोण ॥ तदध्ययनस्व श्रौतकमेमात्ालष्ठानार्थलात् ॥ अत गोणलवा- 
तासां पशवादध्ययनमिति ॥ एतच प्रतिवेदं पृथक् पृथक् वरतादेश्षविषययं ॥ उक्तश 
्ादशद्रादशवा पतिवेदमिति सूत्न्यास्यावसरे प्रतिवेदं भित्रमिन्नवतारेशः कको पाष्यायादिभिमप्यकारेः कारिकाकारै ॥ अष्टाचलारिशद्धरषाणि वेदवरहमच. 
चरेदिति ॥ अस्मिन् पक्षे तु चतुर्णामपि वेदानामेक एप्र वरतादश्चः ॥ ` सवि वेदा- 
हुतेयो होतव्या इति ककोपाध्यायादिभिर्माष्यकारः कारिकाकारः पद्धतिकारधोक्तं ` 
अतश्च युस्य पूरषेमेषमध्यवक्षायो मया चतारो वेदा अध्येतन्या ईतितेनेकदा सदा. 
रभः कततेव्यः ॥ अस्मिन्पक्षे चतुर्णाभपि वेदानां व्रतादेशस्येकतद्रेदाहुतिश्षोम्रमाच 
ऋेदादारभ्येव सवेषेदाध्ययनमिति ॥ तेन सश्वेदानामेकदेशपते सपरंपरप्रसिद्ध- रव ृल्पखश्रालाले दतत बोध्य ॥ अतश्च सिद्धमत त्छपरंपरा गहीतः शा- खाया: स्शाखात्वमिति ॥ यचप्ि इदानी तनपुरषाणां भायो वेदाम्तराध्ययनाद्- 
भनाद्ेदाम्तरीया स्वपरंपरापरिगर्ीता सक्तालाः पतिङगातं न शश्यते ॥ तथाप्यन- धीतवेदेयैथा स्वपरपरानिष्टखशालालपिध्या करमासुष्ानेन वा स्वपश्परापरि देता स्वशाखा परिज्ञातुं शक्यते ॥ तस्मत् बहटवादीनां स्वपरपरापरिपहीव य. जः शाखासमप्रीत सद्रनपाच्नुषठानं युक्तं ॥ यत नारायणमष्टकृतहद्वपद्वतो ॥ त 
र बोधायनं श्यं बहृवारिभिराद्रादिति वचनं तसलपरंपरया बोधायनश्षाखाप- 
रिश्हीत बहटुवादि विषयम् ॥. पाक्त स्वाध्पायविधिवसिष्टठचनसिद्वार्थादनुषा- कृले टापपाद् ॥ जपूथेविधिले गौरवाच ॥ न चासिमन्वावये दरपदयुपात्तमसित ॥ 
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येनेतद्ावयानयवयपरिहाशय बोधायनकतालासपधीते दो नियमैन बबा 
भिरुपादीयते ॥ नापीदं वाक्य॑सदरभकरणपठिते ॥ आध्वथैवभतिषादकतया कचि. 
देतदुदाहृतं ॥ न च सर्ववहटचादिमिर्बोधायनीयमेवाध्यथैवमनुष्ठीयते ॥ उक्तार्थक 
स्वाध्यायविधिवरिरोधात् ॥ पारेपर्यागतो येषां इति स्मृतिविरोधाच्च ॥ अक्रिया ति. 
विधा भोक्ता दिदरद्धिः कमैकारिणा॥ अक्रिया च परा भोक्ता तीया वायथाक्रिया॥ 
स्थशाखाश्रययुरञ्य परश्ाखाश्रयं तु यः।कनतुमिच्छति दुर्मेधा मों तत्तस्य चेष्टत 
इति कात्यायनवचनविरोधात् ॥ यः सखज्ञाखोक्तष्छञ्य परशाखोक्तमाचरेत् ॥ 
अपमाणमूषि खा सोऽप तमसि मल्तीति स्मरत्यन्तरषचो वियोधाच्च॥ न चोदा- 
हतानि वाक्यानि घुखज्चाखाषिषयाणि॥ गोणघ्रुर्ययो्ुख्ये संप्रत्यय इति न्याया- 
दिति वाच्यं ॥ स्व्ाखाखस्या विरिष्टत्वेनोभयनापि तेषां भर्तः ॥ गौणस्वशाखा- 
यामप्यभियुक्तानां स्वश्षाखात्वग्यवहारस्य दृढतरस्य सत्येन गौणघुख्यन्यायान- 
वकराशात् ॥ अन्यथा वेदान्तरविहितश्रो तकर्मानुष्ठानमनियतश्ाखया परतञ्येत् ॥ त- 
स्भाद् बदहचादीनामावध्येवमिव रद्रनपादविकमपि सखपरपरापरिहीत यजुः शाखाया ` 
एव युक्ततरपुर्पश्यामः ॥ येतु स्वपरंपरापरिग्रदीतबौधायनक्चालासपाभ्नातरद्रज- 
पाय्योचरन्ति ॥ बदवरचादयस्तेषां पूर्वोक्त खाध्यायविद्धथयेविरोधः ॥ पारपर्यागतो 

` येषामिति वसिष्रुस्मृतिविरोषः ॥ स्वश्ञाखोक्तपरित्यागेन परश्ाखोक्तानुष्ठानस्या- 
करणस्वोक्तेविरोषः ॥ परश्ाखोक्तावुषठाने दोषोक्तिषिरोध्ति दोषचतुष्टय दुःप- 
रिहरमेव ॥ यद्यपि वेदान्तराध्ययनस्य श्रोतकरमायुष्टनाथेखान्न स्पा्तकर्माषठाना- 
थता तथापि ॥ यन्नाम्नाते स्वज्ञाखायां पयोक्तपविरोधी यत्र ॥ षिद्रदधिस्तदयुष्टेय- 
मशरिद्येतरादि कमेवत् ॥ इति कास्यायनवच नादुेदश्ाखान्य तिरिक्तवेदशाखाघ 
रद्राभावाद्विरुद्रसवात् स्वपरंपरापरिण्रदीत यजुः शाखायाः खसाखासेन निर्णी- 
तत्वा तत्समधीतो रुद्रो नपादीकमंघु षद्टचादिभिरूपादेय इति साधूक्तं ॥ इति ॥ 

कथं तासु रुद्रामाव इति चेत् ??-उच्यते अथातः शतरद्रिय जुहोतील्यादि- 
कया नमस्ते रुद्र पन्यव इत्यैतया श्रुत्या विहितप्य सतरद्रियलतेमस्याध्रथवलेन य 
जुेद शाखारस्वेव खपधीतसेन तच्छेषस्य रोद्राध्यायलक्षणमेत्रस्य इद्रसेन तस्यापि 
तत्रैव समधीतध्वात् ॥ प्रदशितै च रोद्रध्यायस्यैव रुद्रं गरह्यघ्रुत्र्ठता पारस्र- 
चार्येण शुरुगवपन्चो ॥ अनुवाजे पञ्युमवस्थाप्य सुद्ररूपतिषरते ॥ प्रथमोत्तमाभ्यां वा- 
नुफाभ्यामिति सते प्यकमेकोपस्थाने दद्र सद प्रथमोत्तपाुबाकयोः विङृस्पेन 
विनियोगयुक्तवता ॥ अत एव एषोततर्गे शद्रान् नपिखेति सत्रे रद्रशद्राभिषेयो 
नमस्ते र्द पर्यव इत्यध्याय इति करकोपाध्याय हरिदरादिभिर्व्यार्यातं ॥ धाद्ध- 
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लंड वपोसमकरणे ॥ कत श्द्रान् जपिलखा त॒ स्थावयेत् शरदैवमिति पाससयषुदा- 
हृलयाह हेमाद्रिः श्रो नमस्ते रद्रपन्यय इत्यादिरध्यायो यजे भिद इति ॥ व- 
तसडान्तैत्रापिखंडेपि स एषव॥ शोनकमताशतयुपन्स्य अथातः श्रतरद्ियपेत्राणां 
धिनियोगं तष्िविषं तदथध्यानं तैराराधने तदेवतान्तऋषि तदेगन्यासादिकं तच्छ- 

नदथ व्याख्यास्यापः श्नौनकमते ॥ तत्र॒ शतद्द्ीयमेतरो नमस्ते सद्रमन्यव इत्येकाद्- 
शानुवाचामिति पिताक्षरायामपि ॥ ब्राह्मणः स्वभहारी च सद्रनापी जलेस्थितः ।॥। 

इति- रहस्यभायधितपकरगस्ययाज्ञवस्क्यावतरे नमस्ते ̀ रुद्मन्यत्र इति शतदरीय 

जप उक्तः शद्धयतीति व्याख्यातं ॥ अत एव बदूहवादिवेदशाखासु खो नास्ती- 

स्यनूचानाः परवदन्ति ॥ शोनकेनापि ऋेदाचार्येग भृढश्चान्तिविधाविरमेष सष 
तथा प्रदधित । तथाहि ॥ मध्यमं प्रत्याह शोनक: अचित गंघदुष्पाचेः ॥ श्री - 

द्रं च स्पृशन् जपेत् ॥ षडंगसदितिं सम्यक् जपेदुद्रषख्ययेत्यतेन यजदिनं प्रतिष्- 
जपपरमिधाय बहचादीनां द्दाभावपमिप्रसय तां परतिविशेषभाह।। बहूटचा रदषुकतरवा 
छंदोगा सद्रसृक्तरवां छंरोगा ददरसापमिः ॥ एकारकाषएत्िद्रयेकसंख्यया शक्तितो ज- 
पेदिति ॥ अर वा शब्दो विकल्पाथेः ॥ स च बिकसपो यजुः शाखासमधीतस्द्रा 
ध्ययनमावे सक्तादिजपविधिः ॥ तदध्ययनसक्वे त॒॒श्द्रनपविधिरेषेतयेषं व्यवस्थितो 
तेः ॥ यदि यञर्वदव्यतिरिक्तवेदक्ञाखास्वपि रुद्रः समाम्नातः स्यात्तदा श्दरनप- 
विषिनैव तेषां तस्सिद्धौ बद्श्चा सदरसक्तरवैर्यादिशाल्स्य वेयथ्येमेष प्रसच्येत ॥ त- 
स्मात्ता श्रो नास्त्येव ॥ अत एव कात्यायनो शनपादाव्रालिस्याथ युरैदव्य- 
तिरिक्तवद्चादिषेदशाखिविप्रवरणं प्रतिषेधति।॥ बहवाः सामगाधरैव तथा चाथेणा 
दिनाः पहासद्रनपेनैव नियोऽ्या भरुतिषमेत इति॥ केधिदिदं कालयायनीयतेनोदाहू९॥ 
वहटवादीनां वेदक्षाखासु शतरद्रियापरपर्यायस्य रदरस्वानधीततेन तपदो ते- 
पामनरतादिति श्रतिधपैत इति अस्यायेः ।॥ उशना अपि ॥ ऋगरेदी ब्रह्मवेदी बा 
पितृषेदी तु यो द्विनः॥ पोराज्चाततरे रोद्रे नपे तान्परिवजेयेत् ॥ पित्षेदी रदोगः ॥ 

ब्रह्मवेदी आथवेणः ॥ घोरा अक्तान्ताश्च घोराश्चान्ताः ॥ अतिशयेन पोरक्चान्तास्ते 

प्रोराश्चान्ततरः ॥ तथा च श्ष।तपथीश्वतिः) तेषां षा उभयतो नपरस्कारा अन्ये अ- 
न्यतरतो. नपस्कारा अन्ये ते हते घोरतरा अशान्ततरा य उभय उभयतो नपरकारा 
उभयत एतान् ` एतद्रेन नमस्कारेण शमयतीति ॥ ते विधन्ते यस्मिन सपोरा- 
शान्ततरस्तस्मिन् अक्षे आदिसरान्मलर्थीयोच ॥ रोदे सदरदेवता एकशतरुद्रिप विष- 
यके -जपे इत्यथैः. ॥ यत टुगििधाने चतुर्ध्याये ॥ ` अत्रे खावपेन्पध्ये ॥ ̀  पिव्- 
सुक्तान्यनेकशः ॥  पिव्यान्ता सहितां विध्यात् -पिदन मीषन्ति चैतया ॥ एवमेव 
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समाहत्य वा्तवीसैदिता भवेत् ॥ रोद्यादित्या वैश्वदेवी यदैवत्यां च काप्येदि्ु- 
क्तं ॥ यस्च इंदो गानां सापप्रिधानत्राह्मणे ॥ आवो राजा तद्रो वमे आघ्यदोहा- 
नि देवत्रतानि चेषा स्द्री नाम सेदहीतेतां परयुनन स्रं भरीणातीद्युक्तं आवो रजेटेकं 
साम | तद्रोबगेश्चत्वारि ॥ आण्यदोदानि बीणि ॥ देव्रतानि ज्रीणीति तत्फछान्त- 
रायैपयोगांतरं त्रेत महास्द्रादिकरणं युक्तं ॥ रोद्रीसंदिताया रुद्रत्वाभावात् ॥ अत 
एव दमद्रौ हषोर्गेमकरणे सोर पुराणे ॥ रद्रपाबाह्य कलशे गेषमासयाक्ततादिभिः॥ 
संपूस्य सस्पृशन इंमे स्द्राध्यायै जपेत्ततः ॥ तयैव पौरुषं सक्तं गायेद्र्री च संहि 
तामिति ॥ र्रीसंहितातत्सापविधानन्राह्यणम्ुदाहृस्यागो रानेत्यायेकादश्षसामानीति ` 
हेमाद्रिणा भ्यार्याते। अत्र रोद्राभ्यायजपस्य रोद्रीसंदितागानस्य च सयुचचय उक्तः॥ 
तेन सद्रद्रीद्रीसंहिता भिन्नेति स्पष्युक्तं ॥ यत्त॒ रुद्रनपेन्नित्यं चिन्तयन्मामनन्यधीः॥ 
म तेनेव च देहेन रिषः सजायते धवं ॥ नपेवो रुद्रघूक्तानि तथाथवंशिवः परं ॥ 
बैररपोपनिषत्सूक्तं श्वताश्वतरमेव च॥ ततः परतरो भक्तो मम ढोके न विद्यत इति 
पदचुराणे शिवगीतायां रोद्रसुक्तानां स्द्रस्य च भेदेन निरदशद्रौदरशृक्ततोपि सो. 
भिन्न इत्यपि रपष्धुक्तं ॥ किच ॥ पठेगेकादशी श्रो रुदेकादशर्दरतः ॥ एकादश्च. 
भिरेताभिमेहासुदरस्त॒ कथ्यते ॥ एकादश्षपहार्दरैरतिरदर इतीरित इत्येवमादिभिः ज्ञा- 
तातपादिषाक्यैरध्वयुः वेदसमघीत दद्रात्तिनिषटसंस्या॥ विरोषेण स्द्रस्री महारुद्रा 
दिसं्ञाविधानमित्र बह््टचछंदोगादीनां रोद्रसुक्तानां रोद्रसाभ्ना चाृ्तिनिषटैख्या ॥ 
शििषेणाकरथ्रथेषु रु्रशद्रीपहारुदरादिसेज्ञाविधानाभावाच ॥ एतेन यत्केषांचिदेततता- 
म्िानन्राह्यणवशारपामभिमेहारुदरायाचरणं यच्च ऋगेदीनां रोद्रसृतस्तम्निभ 
रान्तिनिवधनमभिपानमा्रपिल्युपेष्यपिद्युक्तं निणयसिधो शान्तिरसे कपराकर- 
भटपःदेः॥। यन्त॒ कथित्॥ आचवेदोदिता मजा महासर विशेषतः। विनियोऽया षदा 
यस्माद्विकष्यायदिते मताः ॥ शतरद्रियसंज्ञाश्च यजुषा; श्रुतिचोदिताः तस्माचेषु सदा 
योगा सदररूपनिरूपकाः ॥ न सामा द्र इस्युक्तस्त्धिगात्सापतोपि च ॥ तस्पात्रयैष 
कतग्यो महास्रो विजानतेति ॥ सदस्रसप्तकं चेव तथा सक्चशतानी च ॥ चसारिश- 
चत्तो होमस्यादा्वेदके ॥ चतुन्युनदातान्यष्टौ सदसतद्रयमेव ॥ पहार्रेति होमः 
स्याःसापषेद् उदाहृत त्यादि रघुनाथङृतपद्तिधरतवाक्येभ्यो वेदत्रमैव महारुद्र क~. 
व्य इत्याह ॥ तम्मूखैभरपितमिव ॥ नहि ऋेदेमैव होत्रमुत यजदेनाध्व् 
सापेदेनोद्धीयं यदेवत्रये बिधाये शुक्रं तेन बरह्मखमितिवदिह विभागेन तरविधकष- 
रिपिरस्ति ॥ येन वेद्तरयेव महद्र; क्रियते ॥ किच ॥ मददरस्य हि रोद्राध्याय- 
नपासकतात्तदं होमस्य नमः शंभवायेति सत्रेणव सिद्धः प्रधानभूतस््रहेमस्य चं. 
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रौद्रा्यायमररेव सिद्धरदान्तरोक्तकतैष्यकमेषिरोषस्याभावेन मदस््रोवेदान्तरस्यो- 

पयोगामावाचच॥ यानि खाचवेदोदिता परतरा इत्यादीनि वाक्यानि तानि तु यस्माद 

बकष्ार्था हिते मता इत्यादीनां देतूनाषषन्यस्तस्वेन कटिपितसावगपात् निमूर्गाति ॥ 

्रतिमूकस्वे त देतूरन्यासोऽनथकः ॥ यानि च सद्म्तकं चैवेद्यादिनि तानि 

सवजाकरेष्वदशेनात् जावाङकैवस्यश्रतिविरोधात॒श्चातातपाश्रितयव
ृहृत्पराशरादि 

 स्पतिविसेषाद्धमाप्रिपहाणैवादिनिखिकनिवधविरोधान्निमूर
त्वास्चोपेक्षणीयानि ॥ 

अत एव बृहत्पराशरेणोक्तं ॥ . र्यादविषाने श्दराणां यजुर्वेदविनिभितमिहि ॥ 

छकराचायषतविष्णुसदस्लनामभाष्येपि ॥ रैष्वरो देवीं प्रतिषटुक्तिकारणं प्रष्ठ 

त्याह ॥ यावञ्जीवं प्रणवमथवाऽपतेयद्ोद्रियं बा याजुर्यं॑वसतिपथवा देविका- 

इयां विदध्यात् ॥ हिता ठ्जां करिमटङ्करष्वं सनानिरयद्रौ - विष्णोनामान्यनिश्- 

परतपा्िरवं चतद्धा ॥ महाकल्पे ; नदिकेश्वरशतानेदसंबादेपि ॥ जप याच 

प्यरनतः ॥ प्रणवं वापि नप्ता वा विष्णोर्नामालुकीेने ॥। वसतीं तथा काश्यां 

क्तिरेषा चठ्विथा ॥ परश्रामकारिकायामपि ॥ प्चागान जपितुं रुद्रान् याजु- 

वया द्विजन्मनां ॥ मद्विषानां च धुग्वानां प्रबोधाय भ्रवोधिनीति ॥ तस्माययर्वेद- 

काखाव्यतिरिक्तमेदचालाघु स्रो नास्त्येव यत्त जक्तभ्ये शतरद्रियमृवेदोकतं पदकरमेः 

एवं छते त॒ देवेशं पश्यध्वं नेतरेण चेति वामन पुराणवचनं तस्यायमर्थः ॥ प्रुगेदेनेतर 

होत्रपङ्कैतेतिश्रुरया होचस्य करण्ेदैकः समधिगम्यसरेपि कचित् शतपथादो यज्दैपि 

टिकलयान्वाहिलादिकयः श्रुत्या ऋणरेदभागो होत्रं यथोपछभ्यते।। एवं शाकङवाष्क- 

भिन्नायां कस्याचित् बहवज्चाखाया मध्वधुं वेदभाग एव ` सर््रकः शतु 

द्वियहोभविधिः समाभ्नातोऽस्तीति वापनपुराणवाक्यान्ययादुपपत्या करप्यते ॥ अ~ 

तस्तस्तििधाथ ॥ इयाद्विाने मंत्राणां २ द्राणां यञ्ुदेदविनिमितमि्यार्दिषु बृह 

त्यरादरादि स्मृतिवाक्येषु यजुवदविनिमितमिति विशेषणे ॥ कऋ्ेदेनैव होजपङ्- 

वतेत्यरैवकारस्याध्वधुवेदोक्तकचत्रमतिषेधाथेसवावत्॥ अन्यथा विजेषणायेैवाक्यापत्तेः। 

तेन याजुरवेदिकहोजवद् ऋणवेदोक्त शतरुद्रियमिति वामनपुराण्वाक्य ॥ एवै च सति 

यस्मिन् ऋम्बेदश्चाखाविरेषे सगः ` शतरुद्वियहोपविषिः समाम्नातोऽस्ति॥ त- 

च्छाखिनां यजुःश्ाखासपथीतं सौजञच्छाखासमधीते वा. शतरद्वियं जपादिषु वै- 

कसिं अतिरात्रे पोडशी ग्रदणाग्रहणवत् । विपरचरबदेस्थयोः घाकख्वाप्करयोषेह्- 

उचशाखयोस्तु सागस्य शतरद्रियहो पविधेः सवेयेवाभावात् तच्छाखिभिः ख्वपरंपरा- 

परिण्दीतयजुः. शाखासमधीतमेव श्रातरु्रिय जपादिषु ग्राहं ।¦ तच निर्णीत खक- 
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र्द्म विस्तरतः पराग् हत्य ॥ एवं करविोषं घिशाखाविशेषेण द्दरतष्ठामै नि. 
णीति ॥ अघुना बृह्परारसति काण्यीं  माध्यंदिनीं च वाजघनेयिश्राखामनुखस्य 
नपासक हो पालक होरमागर्द्राणां प्रयोग उच्यते इति । 

॥ अथ पषद्धाथना. ॥ वि 
तत्र तावत् श्री शद्रुष्ाने त्ैवणिकानामेवाविकारो न सशुद्राजुपनीतानां ॥ 

तेषां वेदि कमेत्रयुक्तकरमस्वध्ययनावयमावेन साक्लाद्रवनामापेऽनधिकासत् ॥ नी- ̀ 
णीतमेतदिस्तरेण लैमिनिकाव्यायनादिभिः ॥ तजादौ पदहारुद्रारभदिनासू्वदिनेऽ- 
संभवे तर्मिन्वाधिकारसिद्धये यजमानेन षडब्द चतुरब्द चयद्व द्रयब्देकानापन्यतरं 
षडद्रज्वद्धसाद्ाद्वद्धैकाद्वपचदशङ्स्ट्ाणापन्यतमे वा यथाश्चक्लिप्रायधित्तं यथा- 
विधि कत्तव्य ॥ तद्यथा चलवारो वेद्वपेजञः ॥ पर्षटूपरविधमेव वा ॥ सो न्रूते यः 
स धमेः स्यात् ॥ एकोवाऽ्ध्यात्मरित्तम ईति याज्ञवसखयोक्तपर्षटक्षणलक्षितानां वे- 
दधमेजञास्रविदां स्वाचारनिष्टानां पषदर्दणां चतुर्णो ऋम्यजुसामासिकविधा्या- 
ध्येवणां ध्ेजाञ्चविदां जयाणांमेकस्य वा धमशा ाध्यासयन्ञाञ्घविदो ब्राह्मणस्य प- 
पेरयेनोपवे श्नं ॥ अलुतापवता देशकालयोः संकीन्तनान्ते पारिप्सितपरायधितांगतया 
विहितं सै स्नाने करिष्ये ॥ इति संकस्पपूवकं सचेररनाने ॥ अशक्तौ तु पा- 
दयोः पाण्योञ पक्षाटन वा ॥ अथ वाग्यतेनाद्धजानेन शक्तिथेत् छिन्नव ससा प- 
पैरसमीपे गमने शक्तौ सत्यां पषंदं प्रदक्षिणीकृत्य हदयेन हूयमानेन साष््गः प्रणामः 
ततः पैत्र् भणिपातेनोपस्थितस्यग्रःः स्थितस्योपवेश्नपूवैकं द्विनास्तं पृच्छेयुः ॥ 
किति काय वदास्पाभिः कि वा मृगयसे द्विन॥ तसतो ब्रूहि ततपर्वं सत्थ हि गतर 
त्मनः॥ अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परं बरु\। यदि वेद्रक्षसे सत्यं नियते प्राप्स्यसे 
शुभे ॥ यच्यागतोसि सत्येन लं श्ुद्धयसि किंचिदिति ॥ द्विजः पृष्टेन प्रायधित्तिना 
गोषयोः भयेकं प्रत्याम्नायत्वेनः यथाश्चक्तिस्वणरूष्ययोनिष्कं तद तदधं -वा 
परैत्पुरतो निधाय करिष्यमाण प्रायधित्तागतवेनेदं गोदषनिष्कूयं इदं सभ्येभ्यो दा- 
तमहञुत्छजे नपमेति तदान ॥ सम्या तद्द्रव्यं विभज्य गृह्युः ॥ अचर च पापं 
विस्यापये पापी दला पेज तथा हषपितति पर!्रवचनात्सति सभवे भत्यक्षत एव 
गोरषयोद् न प्रतीयते तथापि. निष्छरयेणेव तदानं ॥ बहुभ्यो न प्रदेयानि गो गरं 
शयन द्ियः॥ विभक्तदक्षिणा चेता दातारं तारयन्ति हीस्यगीरसर बहुभ्वः प्रत्य- 
सैकमोदानस्य प्रतिषिद्धा ॥ इदं गोषषदानमेक्मानापत्य डच्छ्रूप प्रायथिच् 

दाने ज्ञेयं ॥। पादतो हसे तु विष्णुः ॥ पादव्रते वक्लदान दृःदध॒तिलकाचिनं ॥ 
पादहीमे तु मामेकां टे गोमिथुनं रमृतमिवि ॥ अत एव पहयपातकादिष्वधिक् 

७ 
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कृरष्यमिति मिताक्षरायां ॥ अनयैव दिशा श््याद्यपेक्षया दक्षिणाधिक्यपिति पहा- 
पव ॥ ततोऽपकस्य मे जन्पपभृति अचदिनं यावत् ज्ञाताज्ञात कामाकापम सषकृदस- 

कृत् कायिकवाचिकमानसिकपषां गिक स्पृष्टास्पष्ट यक्ताथेक्त पीतापीत सकल- 

पातकातिपातकोपपातकर्घुपातकसंकरीकरणम परिनीकरण अपात्रीकरण जाती 
धरशकरण श्रकीभपातकानां निरासाथमनुग्रहं हृता प्रायधित्तयुपदिशन्तु भवन्त 
इध्युवा ब्राह्मणप्राथेनां इर्यात् ॥ ६ ^ 4 

८५ अथ ज्ाद्यणपरार्थना *.-आ जह्मस्त॑वपयेन्ते भवद्रश्यमिदं जगत् ॥ यक्षर- 
्षपिशाचादिसदेवासुरमाुषे स्वे धमेविवक्तारो गोप्तारः सकरा द्विना; ॥ पम दे- 

हस्य संश्द्धि कुषैन्तु द्विजसत्तमाः ॥ मया छृतं महाघोरं ज्ञातपन्नातङ्िस्विषे।। प्रषादः 

क्रियतां मं श्ुभानङ्ञां भयच्छय 1 पूज्यः तपविन्रोऽद भवेय द्िनपत्तमेरिति ॥ 

प्रादिशरेसायधित्तक्तां अस्मच्छद्वस्थाने तन्नामरनिरदेशः ॥ स यथा ॥ मम -देदस्यै- 

लन्नास्य देहस्य संश॒द्धिरित्येवमूहः ॥ पया कृतमिप्यत्रैवत् कृतमिति ॥ भसादः क्रि- 
यतां प्रह्मपित्यत्र क्रियतामस्येति ॥ परवित्रोऽयै भवेरचेति ॥ ततो मापनुशहन्तु भव. 

भत इलयु्तवा पुनः भणामः ॥ मामित्यज् एनमित्यन्यकवृके ॥ ततस्ते भायश्चितिन- 

साय परस्परं परायथित्तसररूपं यत्र यथोचितं॑ध्शालञालुसारेण विचाये तस्य 

शरीरद्रव्यादि शक्तिएुत्तममध्यमादिपक्षांथ विचारया स्मिन्पक्षे यं अक्त इति निधि- 

त्यपस्याम्नायश्च निधित्य पुस्तकवाचनपूेकपनुवादकस्याग्रे कथयेयुः ॥ असि- 

न्नवसरे भरयधिता चैदनपुष्पेः पुस्तकपूजने. ॥ सभ्यानामजुवादकस्य च पून- 

ने ॥ निवधपूनातेन किचिच्यथारशक्तिद्रव्यस्य निरवेधपुरतो निधानं ॥ छतांनलि- 
पेन पत पुरतो न्रतयाअस्यानं ॥ अत्र च पषद॑तगेवस्वभायधि्तालुवादकवे। 

पायधित्त तु निर्दिश्य कथं पापालसुच्यते ॥ यल्यधित्र विजानीयात् जपेद्वा वेदपाद- 

रमिति हारितवचने दोपश्रवणासपषदनन्तगेतोऽ्य एव रतिदानेनानुवादकः क- 

सनीय; ॥ स च ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षजनियाणां पुरोदितः ॥ वेश्यानां यान- 

व परायधितै समादिोदित्येगिरोवचनाद्रणेक्रमेग बाह्मणादिभिरैयः ॥ कदाचि 
ससत्रियादीनां पुरोहिता्सनिधाने ॥ तत्रैवं ब्राह्मणस्यापि क्षतनियापदे गामिनः अ- 

न्तरा ब्राह्मणत्वं कृता वतमेषां समादिशेत् ॥ तथा शूद्रे सप्रा्ताय सदा प्म यथे. 

पितं ॥ भरायथित्ते ्रदातव्य वेदमेजविरजितमिति वचनादन्तरा ब्राह्मे इता 

ब्रह्मणोपि तु वादको भवत्येव ॥ तथा च ॥ पषदद्ाह्मणालभे ब्राह्मणः 

स्वय वेष्टन तदा पैदमन्तरेणाप्ि स्वयमेवारोच्य पभरायधित्तरूपै नि्भैयमिति 
पाबे ॥ पत्रियादैस् पषेदनुपनिषटमेष प्रयधित्ताचरणे नाधिकार इति विरीषः ॥ 
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ततो अञ्खबादंकाय वपिदुसारेण भृतिहपदक्षिणादान ॥ एकेन पर्पद्ण्दधेन प्रायि 
तस्वरूपस्यालुवादः कायेः। सयथा ॥ श्रृणुष्व भो इद् चिप्रा यतनलादृष््यते वतं ॥ 
तत्ते यत्नेन केव्यमन्यथा तद्या भवेदिति ॥ अनुबादकेन त॒ अथुफशर्मगः तवं 
जन्मप्रगृति अयदिने यावत् ज्ञाताज्ञात कामाकाप सषदसष्व् कायिक्वाचिक्मान- 
सिक सांसर्गिक स्पृष्टारयृष्ठ यक्ताथक्त पीतापीत सकर्पातकातिपातकोपपातक 
टघुपातकसंकरीकरण मरिनीकरणापात्रीकरण जातीधरसकरण पकीगपातकानां 
महापातक ठ्य तिरिक्तानां पातकानां पध्ये संभावितानां पातकानां क्षयोऽनेन पषेदु- 
पदिषटेन सवेभायधित्तेनाद्ुकपत्याम्नायद्रारा भराच्योदीच्यांगसहितिनाचीर्भेन तव शु- 
द्विभविष्यति ॥ तेन ष्ठं तार्थो भविष्यति ॥ इति उपदेशः काथः ॥ स्रू्ाय- 
धित्त तु चछक्त्ययुसारेण षडब्दं तद्व साद्धद्वि अन्यद्वा पषेदोनुमतं ॥ प्त्याम्नायश्च 
एकगोदाने सुवणेरूप्यनिष्कं तत्तदर्धानां गोमूर्यानां शक्या दले पंचपुराणमिते तरि 
पुराणमितते वा गोमूस्यभूतरूप्यदाने पोडशषवटपरिमाणनिष्कापरपर्यायादिनान्तरतद्- 
पतत्पादन्यत्तमरूपे वा॒गोमूट्यभूतरूप्यदाने निवत्तेनदरादश्चत्राह्मणमोनने गायजव- 
युतजपे गायत्रया व्याहूतिभि्वां तिशाहुतिसदस्े पाणायापतद्वये संहितापारायणे ष- 
देगस्दरेकादशिन्या पावकेष्यां पावमानेष्टयां . श्ुष्ककेरास्य द्रादज्चस्नानेषु द्विगुणद्राद- 
शापान्नद्ानादो च प्रस्येकमेकपाजापत्थमिति ॥ तज रक्तस्यामान्नं द्विुणे त्रिथुर्णं 
चतुथुणं असतमवे द्विगुणं द्रव्यमि्यादि योज्यम् ॥॥ निष्कथ लोकजशञास्योरेकवाक्यत- 

या पाषाखस्ाररिशत् ॥ तद॑ धिश्ति स्तदध दशस्य तदश क्तो वा तावद्रनतं 
ग्राह्ये ॥ चाद्रायणस्याष्टमाजापस्याः प्रत्याम्नायः ॥ अशक्तस्य तु षट्च तयो वा 

प्राजापव्याः ॥| मृगार पित्रविदा वा पश्र्बातिर दोमायुत वा पराक्द्रय वा र~ 

पषसेख्याकगायत्रीजपो षेति चान्द्रायणप्रस्याम्नायाः। पराकतपर ृद्ातिङृक्ाणां त त्रयः 

प्राजापत्या? प्रस्याम्नायाः॥ अज्र च पेनोयं निष्कादिपूरयमुक्तं तदतिधनिकिषय। 
िचिर्कि चिद्धनिकविषयतसेन तुक्त षटृत्रि्चस्पते ॥ धेनुः पैचमिराधानां मध्यानां 
्रिपुराणिक्रा ॥ कार्षापणोकमूद्या हि कनिष्ठानां भकीत्तिता ॥ दावरिशव् कष्म- 

परिमितं रजते पुराणः। कार्षापणस्तु ` पूरवस्याख्॒त्तरस्यां बा दिशि अष्टौ इवुबरकाः 

पोडशछपणाः स एक कार्षापणः॥ तावता छस्यं रूप्य दक्षिण्यां पथिमायां वाका- . 

षफणः ।। यत्त दवाधरिशत्यणिका गावो वत्सः पौराणिको भवेदिति ॥ तयज्ञविषय- 

मिति शूर्पाणि ¦ ॥ कात्यायनोपि ॥ यज्ञविषये आवश्यक दक्षिणादानं ्रह्कस्याह ॥ 

्ातरिश्षस्पिक्ा गावशवतुः कार्षापणो रः ॥ षे षट्का गणका अशवनड्हि स्मृ- 

ताः ॥ दश्च क्रार्पापणाधेनागिति कप्मटत्रयमितो चः ॥ एव निवेदिते परायते म~. 
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वदतुधरह हषी हल कान्ते परायश्चित्ताचरणे स्वानपूषेकं परं परणेभ्वं तरया 
विखभेनं ॥ तत्कारमेव तदाचरणे व नेदं तस्था विने ॥ असिपन्नहनि चक्तेनोप- 
वासः ॥ इतरेण हविष्या्ञने। । ततस्तस्मिन् यसिपन् वाहनि रिक्तायापसभवेऽन्यस्यां 
वा तिथौ कृतपाध्यार्हिकेन सायान्दे गगादितीर्थं स्नालाचमनं । इति ॥ 

॥ अथय हमाद्रष्रयागः॥ 

तत्रादौ स्नानविधो नारायणमदैः वदर्दित ॥ जीन् प्राणायापान् एत्वा देश- 
कारयोः सकीचेनान्ते ॥ श्रीपदनन्तवीयेस्यादिनारायणस्याचिन्स्यापरिमितशस्या- 
धरियमाणस्य महाजखोयपध्ये परिथरममा्णानापनेककोखिव्रह्माडानामेफतमे व्यक्तम- 
हद ई॑कारपृथिव्यवपैजो वाय्वाका्ाद्यावरणेराषटतेऽसिमन्पहति ब्रह्मांड खडयोमेध्ये आ- 
धारश्क्तिवराहङ्घमनन्ताचष्टदिशजोपरि प्रतिष्टित सप्रपाताखोपरिभागे सत्यांतरो 
कृषटकस्याधोभगे-पहाकाडायमानरेषस्य सहस्फणापणिप॑डिते दिग्दंतिदन्तशंडा- 

दंडोत्तमिते रोकाटोकाचषवटयिवे खवणेक्चुपुरा्पिदधिक्षीरोदकाणिवपरिषटतजद् 
प्षश्षारमटिङश्षको चशाकपुष्करसप्ीपोदिपति कांस्यताभ्नगमस्तिनागसोम्यगेधवे- 
चारणभारतादियवखडपडिते भारतवर्षे भरतखड अयोध्या मथुरा पाया काली कां- 
स्यवन्तिका॥ पुरी द्वारावती कुरतेत्रपुष्करादि नानातीयेयुक्त कपैभूो मध्यरेखायाः 
पवेदिग् भागे भागीरथ्याः पिमे तीरे जगस्खषटः पराद्धदयजीषिनो बद्यणो द्वितीय- 
पराद्धस्य प्रथमे वर प्रथपपासे प्रथमपक्षे प्रथपदिवसे अन्हो द्वितीये यामे व्रतीये घ 
हस प्रथमयरिक्षायां सप्तमे वैवसतमन्वन्तरे अष्टाधिशतितपे कटिघुगे प्रथमचरणे बो- 
द्ावतारे विक्रमशके वत्तपानेऽप्रुकनाम्नि सवत्सरेऽयने ऋतो पासे पक्षे तियो बाप्तरे 
नक्षत्रे योगे करणे अथरुकराश्चिरि्थिते चद्रे सरितरि देवगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथायथा- 
स्थानप्थितेषु सत्पु एवं प्रहगुणविशिष्टे देशकारे चेतेव देशकारो सं ङीयापुक- 
रणो मप जन्मप्रभृति अघदिन यावत् ज्ञाताज्ञात कामाकाम सङृदसञ्चत् इतकायि- 
कवाचिकमानसिक सां पिक सृष्टस्पष् यक्ताथुक्त पीतापीत सकट्पातकोपपातक 
खघुपातक सकरीकरण परिनीकरणापात्रीकरण जातीञ्चजञंकरण प्रकोणपातकानां 
प्तयद्राया पूबोत्तरांगसदितं यथाशत्तयहमाचरिष्ये ॥ इति संकरं करता भारिप्षित- 
प्रायधित्तस्य भराद्यांगानि करिष्य इत्यपरः संकरः काये; ॥ यानि कानि च पा- 
पानि ब्रह्मह्याक्षतानि च ॥ केशानाभरित्य तिष्ठनि त्मकेशान्धपःम्यहपिति पत्र 
परिसा ॥ शिखाकक्षोपस्यवन केचरमश्रनखसेम्णां वपनं ॥ प्ररमतो दक्षिणे कण- 
पारभ्य वापकभपयन्तयुदरकसेस्थे के वपने ॥ ततः इमश्रुोपनखानां करमेणोदक् 
सस्यानां वापनं ॥ केषांचिन्पते दक्षिणश्पश्रपूषेकं बपरहपश्रपयेन्तपाद्रा ॥ ततो द 
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सिणं कणेपारस्ये वापी वपापि्वथा सवति तथा केशानां वपन ॥ बदाः 
दिपहापापेषु सकिखं वापनं सर्वोगरोम्नां च ॥ यतिविधवादीनां सरिसं वपनं ॥ 
सथबानां त सर्वान केशान् सषठद्धतय प्रान्तकेशानां कुरेण द्रयेगुखेदनमेव वपनं ।।| 

राजा तत्पुत्र बहुश्रतविप्राणामिच्छया बपनाभावः ॥ तदा च द्ियुणं प्रायधित्त द. 

क्षिणा च द्विगुणा ॥ आभ्धुदय्यं प्रायधिते च वपनाभावः॥ ततो दक्षिणायां 
द्विणण्यै ॥ ततः क्षौरनिमित्तं शीतोदकेन स्नानं करिष्ये इति संङस्पपूेकं सनाखा- 
चमन ॥ ॐ आयुं यशो वरैः प्रजां पशु वसूनि च॥ ब्रह्मयजां च मेषां च खनो 
देहि वनस्पते ॥ इति मत्रेण पराद्ुखेन द्वादशं गुख्दन्तकाष्ठाभिरर्रणं ॥ ॐ अन्ना- 
याय व्यूहध्वमिति पत्रेण कष्ठागरै किचिद्धक्षयिता तेन भदैशेन दन्तानां शोधनं ॥ 
तावसमाणेन काष्रान्तरेण च जिहोदेखन॥ फाषटदरयपपि पक्षास्य किविदूभग्न छता 

स्ववामभागे तस्य निक्षेपः ॥ तृष्णीं स्नानाचमनम् ॥ इति ॥ 

॥ अथ दश्चविधस्नानप्रयोगः ॥ 
तत्रादौ देशकालयोः संकीत्ततान्ते करिम्यपाण प्रायधित्तंगखेन भस्मादिभि- 

ई्प्नानानि करिष्ये इति संकरः ॥ तत्रादौ भस्मरनाने ॥ नय्येसेभवस्य एृचाधचि- 
संमदस्य वा भस्मनो ग्रहणं ॥ ॐ {शानः स्ेविद्यानापिति शिरसि ॥ ॐ तत्पुर 

षायेति यसे ॥ ॐ यघोरेभ्य इति हृदये ॥ ॐ बापदेवायेति गुह्ये ॥ ॐ सधोना- 
तमिति पादयोः ॥ प्रणवेन सर्वगि धारणं॥ गोपयस्नानं ॥ परातर्गोधिर्त्छष्टस्य गो. 

पयस्यातरिक्षस्य ग्रदणं। भूमिं चेदुपयथधश्च सैत्यञ्य मध्यस्थस्य संग्रहण ॥ अ्रपग्र- 
शरन्तीनामरैषधीनां वने बने ॥ तास्तामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधने ॥ तन्परे रो- 
गाश्च शोकाथ जुद् गोमय सदेति पत्रेण गोमयस्याभिमंजगे ॥ दर्वाय भरशेनं ॥ 
ॐ मानस्तोक इति सत्रेण गोमयेन दक्षिणहस्तेन शीतेन शिरसो नाभ्यन्तं वाप 
हस्तगरहीतेन नाभितः पादान्तं विलेपनं ॥ अत्र च देशमेदान्त्राहत्तिः ॥ अथ 

मृरत्तिकाप्नानं ॥ अग्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते बसुषरे ॥ शिरसा धारयिष्यामि 

रक्षस्व मां पदे पे ॥ इत्यमिपत्रभ उद्धतो वराहेण दृष्मेन शतबाहुना मृत्तकरे 

ब्ह्यरतासि कादप्रपेनामिवन्दिता । मृत्तिके हर मे पापं यन्या दुष्डृतं त॥ गृत्तिङे 
देहि मे ए खयि सर्व प्रतिष्ठितं ॥ खया हतेन पापेन जीवामि शरदां इतं ॥ इति 
मृदयुरणं।। ॐ नमो पित््यत्यनया सूर्याय प्रद शनं॥ इदं विष्णुरिथनया दक्निण 
हस्तग्रहीतया मृदा शिरसो नाभिपधन्तानां बामहस्तशदीतया नाभितः पादपयेन्ताना- 

पानापारेपनं ॥ अजापि म॑त्ात्तिः श्ुद्धोदकस्नान ॥ ॐ अपोषा मयोयुपेति 

तिषटभिः सूर्याभिघुखेन स्नाने ॥ ॐ भापो अस्मानिति ॥ इट् दिष्णुरिति पेत्राभ्या 
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वा शुद्धोदकस्नानं ॥ अथ गोत्रेण गायभ्या स्नान ॥ ॐ षदारामिलनैन ॐ मा 
नः स्तोकहत्यनेन वा गोमयेन पूर वत्सर्वोगान्यनुपरिप्य स्नानं ॥ ॐ आषप्वायस- 
ति क्षीरेण स्नानं ॥ द् पिक्राग्ण इति मत्रेण दध्ना मादिपादाम्तान्धगान्यनुिप्य 
स्नान ॐ तेनोसील्याज्येन मस्तकादीनि पादान्तान्धगानि अनुङिप्य स्नानं ॥ ॐ 
छृतं मिर्च इति आज्येन ॐ देवस्येतवेत्यादिना पष्णोहस्ताभ्यां अभिर्षिवामीत्य- 
न्तेन मंत्रेण इशोदकेन स्नाने ॥ एतानि च दशस्नानानि अरम॑जाणि वेतयुक्तं पहा- ५ णवे ॥ सरीशद्राणां तम्॑रकान्येव ॥ ततो नित्यस्नानविथिना स्नान केचिदाचरन्ति॥ 

| ॥ अथ विष्णुश्राद्धम् ॥ 
तादो स्नानांगतपैणं छता पौते बाप्तसी परिधाय दिराचम्योध्यपड्धारण ॥ 

छतडशोपग्रहेण पावेणेन विधिना रिष्णुश्रादधेविष्णो्देव्ातेन भ्रवणा- ना पित्रा 
दीनां देवतात्वं ॥ सांकरपतवाचार्थावाहनाभ्नोकरणनिकरणायनेजनविडाक्षव्यौदकस- 
धावाचनानामभाव; ॥ अत्र सव देवधर्माः ॥ सदेष्वपि किष विष्णोरे- व पूजने ॥ तत्रैवं कमः ॥ अगचचमने भाणायामः ॥ देशकाटरसंकीततनपर्कं 
विष्णश्राद्वागत्वेन भरी विष्णोः पूजनमहे करिष्ये ॥.इति सकस्पः ॥ शादिग्राप्चि- रादौ यथोक्त विधिना पुरषषठक्तेन षोडशोपवारेः श्रीविष्णोः पूजनं ॥ ततः खा- गतं वः सुस्वागतं न; इति अश्ोत्तरपूकं किपरनित्रण ॥ तथया ॥ ॐ देषै- षणः क्रियतां ॐ तथा भाप्नोतु मवान् ॥ प्राभ्नवानि इति नि्म॑वणं ॥ ॐ अक्रोधनेरिति नियभभ्रावणं ॥ पुरिलोचनौ वि्देवा; ॥ एषबोऽषै; ॥ पघभ्न- सकपेणवाघुदेवा एषवोधैः ॥ स्थङान्तरे पादेभक्षारने ॥ एतदाचमनीयपिस्युदक- दानेन ब्राह्मणान् द्विराचम्य स्वस्यापि द्विराचमन ॥ ॐ भूथेवः खः समाध्विलु- क्वा देवपूवं॑शरादधदेशे ब्राह्मणोपवेशचनं ॥ ॐ इद् विष्णुरित्याचाराइ दिग्ब॑धः ॥ विष्णुः श्राद्धोपहारः शचयो भवन्तिलयुपहारभोक्षणं ॥ देशाकाटपात्रदव्यश्रदधात- पद्र्तु ॥ जस्तिति परसयुक्त्ीन् प्राणायामान् कता देशकालयोः संकीन्तनान्ते पा- यविता विष्णुधादधं करिप्य इति संकरपः ॥ इुरुष्येति भतिदचनं ॥ धूरिरोचन- योः विन्वेषां देवानामेतदासनमित्यासनं दत्व दस्तपक्षाठनाथेयुद्कदानपूरषकयुपशर- दाये ुशदाने ॥ प्रययुम्नसंकरषेणवासुदेवानामेतदासने दख हस्तपक्षाटनायेयुदक- दानपूभकप्रहाय इशदानं ॥ घुरिकोचनौ ्िदेवाः यथाच गेधायचेनमक्षयं वः सवाहा नभः ॥ पर्ुम्नसंकषेणवरसुदेषाः पत्यादत्तं गंधाधयनमकषये व; स्वाहा नम इति गंषादिदानं ॥ भाचमने ॥ पुरिलोचनौ विदेः यथाकाट दास्यमान युग्म- बराह्मणभोजनपर्याह्म्नमक्तये वः सवाहा नम; ॥ परधयुम्नसं कषण्रासुदेवाः यथा. ` 



( २९५ ) | 
काठ दास्यमान युमव्राह्मणभोजनपर्याप्पन्नमक्तय वः स्वाहा ॥ नपप इति ब्रा- 
दणमोजनसतकखः॥ अथवामान्नं द्विगुणं तरिनुणं चतुर्मणपकषभपरे ये वा तनि 
ष्कृयभूतं हिरण्य वाक्य वः घ्वाहा नम इति संकल्पः ॥ सङ्करसन्नदपोदान ॥ अ. 
भ्नतष् जपो यथोक्तः ॥ दघ्ान् ज्ञाता सङृत्षङृदपोदाने ॥ गायत्रयाचिः सहृद्रा न- 
पः ॥ आचान्तेषु ब्राह्मणेपूदकदाने ॥ ॐ शिवा आपः सन्तिति मत्रेण ॥ ॐ सौ- 
मनस्यपस्सितीति पत्राः पृष्पाणां ॥ ॐ सक्षत च।रिषटै चास्तिति अक्षतानां ॥ ॐ अघोराः पुम्नसंकषेणवाघुदेभाः सन्तिति भरथना ॥ षन्विति मिमे: भन्यक्ते 
गोत्रं नोऽभिबद्धेतामिति त्रपा ॥ शधतामिति भ्रसयुक्ते ॥ ॐ दातासे नोभिषरद्धतां 
वेद्; सन्ततिरेव च ॥ श्रद्धा च नो माग्यगमद्वहुदेथं च नोस्तिति मंत्रस्य पाठः ॥ 
ुरिरोचनो विनवदेवाः इदं दिरण्ये तन्निष्क्रयं बा दक्षिणापक्षयं बः साहा नमः ॥ 
भयुम्नसंकषेणवासुदेवदेवाः इदं हिरण्ये तन्निष्क्रयं वः स्वाहा नम इति दक्षिणा- 
दानं ॥ ॐ विषवेदेवा; प्रीयन्तामिति दषे बाचयिखा ॥ वाने वाभैवतेति ब्राह्मण- 
विसननं ॥ ॐ अमावाजस्येतयजुगमनं ॥ इति शरादधमयूखोक्तं रिष्णुधाद्धम् ॥ 

नारायणमदैस्तु॒विष्णुपूजनान्तरं विष्णुबुदरया भिभ्योधिकानां युमत्राह्य- 
णानाभ्यचनं ॥ देशकारयोः संीत्तनान्ते तिभ्योऽधिकान् युग्पान् ब्राह्मणान् वि 
ष्णोरदेशेन भोजयित्वा संकल्पपूषेकं तावतां बाह्मणानां भोजनदानं आमान्नदान 
वा ॥ इदमेव प्रायधित्तागे विष्णु्रादधपित्यपिधीयते ॥ ` 

॥ अथ गोदानविधिः॥ 
तादो कत्ता भइल उपविय भतिश्रहीतःरघुदह्युखघ्पवेश्याचम्य | त्रीन् 

भाणायामान् कृवा देशकारयोः संक्ी्तनान्ते करिष्य गोदानांगभूतं यथा संभवोप- 
चारेविष्णुपूजनं करिष्य इति सेकर्पपूषैके विष्णोः पूजनं ततो गवाद्युपहाराः श्चयो' 
भवन्त्विति गवाचरपहाराणां भक्षणं ॥ देश्कारयोः सकीत्तनान्ते भरारिप्पितपाय- 
धित्तस्य पूर्वागतया विहिते गोदाने करिष्य इति संकरः ॥ ततो ब्राह्मणवरण ॥ 
अघुकशाखाध्यायिने अघ्ुकरर्माण ब्राह्मणं गोदानतिशहीतारं स्वामहं इणे इति ॥ 
हतोस्मीति प्रतिवचने ॥ ततः पादाधरानं गोदानपा्रभूत ब्राह्मण एतत्ते पाच एषते- 
ऽध; ॥ पूजा ॥ पादभक्नालने एतत्ते पुष्यं ॥ सकीयपादो प्रक्षाल्याचम्य ॥ ततो 
गैधमासयादिभिरथचैनं ॥ अचैन संपूणिमरतु इति पाथना ॥ आचमनं ॥ अक्षनमी- 
पदव्येत्यक्षतविकरणं ॥ मोजनसकत्प; ॥ ब्राह्मणदसतेषु भरोक्षितादिकरणे ॥ दान. 
कर्ता पुच्छदेशेन बद्धशिखिन मादलतथा उपवेशनं ॥ कत्ता यथाराक्ति स सुवर्णा. 
उयानिवतकांस्यपात्रे गोपुच्छनिक्षिपणे ॥ सदक्षिणदस्ते सपुष्पाज्यपात्रस्य स. 



( २९६ ) 
तिलक्कश्चयवङ्कसुपजलानां चादाने ॥ देरकाटउचारणाति ॥ गवाम॑गेषु तिष्टन्ति थ 
वनानि चतुदंश॥ यस्ात्तस्माच्छिषि मे स्यादिह छोके पर्व गावो मे अग्रतः 
न्तु गावो मे सन्तु पृष्तः ॥ गावो मे हृदये सन्तु गवां पध्ये वस्ताम्यह् ॥ यहप्ताधन 
भूताथ विश्वस्याघोधनाशिनी ॥ विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा इदयुत्तवा 
अद्टुकगोजायाञरुकप्रवरायाष्ककाखाध्यायिनेऽुकन्चपणे बाह्यणाया्रुक गोत्रोपक- 
रामाहं परारिष्षितप्रायधित्तसाद्पुण्यामः इमां गां सवत्सां रुद्रैवत्यां यथाश 
तयटकृतां तुभ्यं संप्रददे ॥ इत्युक्तवा सतिख्यवङशङ्सुमतिखाज्यपात्रञ्यपा्ा- 
न्वितगोषुच्छस्य ब्राह्मणदस्ते दाने ॥ देवस्यत्वा सवितुरित्यादि पृष्णोहस्ताभ्या- 
मिस्यन्त यैत्र पिला शट्राय गां ॐ प्रतिग्रृहपरीद्युक्तां भरतिग्रदणं ॥ ॐ चौस्सा व् 
दातु पृथिवीसा भतिग्रहालिति पत्रेण बा प्रतिग्रहण ॥ ॐ कोदादिति पत्रस्य ख- 
स्तीत्येतस्य पठनं सुबणपरिमितस्य यथाशक्ति वा हिरण्यस्य सतुख्सीदटस दक्षि- 
णासेन दानं ॥ कृतस्य गोदानस्य परतिष्ठातिद्धवर्थ इद दिरण्य दक्षिणा तुभ्य 
सपरददे ॥ नममेति ॥ ब्राह्मणारिषां च ग्रहणे ॥ इति गोदानं ॥ प्रतयक्षगोदना- 
समवे यथाशक्ति तन्मूर्यदानं तत्रेदं प्रयोगः परयशित्तपर्वोगतया विहितगोदान 
प्रत्याम्नायत्वेन यथाशक्तिगोमूट्ये तुभ्य सप्रददे ॥ नात्र दक्षिणादान ॥ इति ॥ 

॥ अथ प्रायश्ित्तहोमविधिः॥ 
तजादौ महाव्याहुतिदहोमः ॥ कर्तां स्पडिरपप्रीपे उपतेश्चनं ॥ आचमने प्रा 

णायामा कृता देशकालयोरूचारणान्ते प्रारिप्पितपायधित्तस्य पूर्वागतया विहितं 
महाव्याहूतिभिरज्येनाष्टो्तररतपष्ाविश्चति षा हों करिष्य इति सकर; ॥ स्थं 
इले पंचभूसंस्कारपूवेकं रोकिकारिष्यापनं ॥ शाराभ्चिस्ते तु आन्येतैव वहिः 
शाछाग्नो जुदयात् ॥ व्याहृतिः पृथगिति वचनात् शप्रो होमः ॥ ततो बरह्मोप- 
वेशनायाञ्यभागान्तं कमे र्यात् ॥ तत्र विशेषः ॥ पाजाप्ादनानेतरघ्ुषकृखनी 
यानि ॥ सुबणांदिपात्रं पन्च पराज्ञादिपात्रः वा यहियकष्ट हरितानि सप्रकृशपतरा- 
णि ॥ पचगव्य च गोमूत्रादिके पैक्तिरूपेण पृथक् पृथगिति ॥ केविनहान्याहूि- 
होमे श्र्ोक्तं साधारणहोमेति कत्तभ्यत। नच्छनिति ॥ तदयुक्तं ॥ एष एव विधिथत्र 
कविद्धोपर इत्यनेन अन्वारग्ध आघायवाज्यमागो महाव्याहृतयः सर्मपायश्ितं पा- 
नापत्यं स्विष्टचतन्नित्यं॑समतरेत्यडैन च प्राप्ताया होमेति कतेव्यताया अपवाद्म- 
स्तरेण बावायोगात् ॥ अन्ये तु निरूपाञ्यपप्रावधिभरित्य इशः सखवं समृज्योदरस्य 
पवित्राभ्यघुतपूयावे्ष्य ङशलपग्रह्याभि पयु जुहुयारिसेव मंत्रपूर्णाहुति कर्पानि- 
च्छन्ति तदप्ययुक्तं ॥ -भोतानां पूर्णाहुतिधरमाणा वचनमन्तरेण स्पातकर्मण्यप् 



( २३९७ † 
तेः॥ ततो ऽ्टोत्तरशतमष्टाविशविर्वाञ्याहृतीनां व्यस्तसपस्तामिपेह्यव्याहूतिमि्होपः। 
= भूः स्वाहा इदमप्रये नमम ॥ ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे नमम ॥ ॐ सखः स्वा 
हा इदं खूयांय नमम ॐ भूवः खः स््ाहा इदं प्रजापतये नमम।। केचिदत्र स्त्र 
इदं महाविष्णवे पप्ने इति स्याने वदन्ति ॥ एवै सक्तमारं कृते २८ आहुतयः ॥ 
सप्तविशतिचारं कृतेऽ्टोत्तरशतमाहृतयथ भवन्ति ॥ इति 

॥ अथ बह्मकूर्चहोमः ॥ 
 इवणणांदिपत्रे पदषराश्चादि पत्रे वा तारायाः कृष्णायाः वा गो; परपितयस्या. 
हमाषपरिमितस्य वा गोमूत्रस्य गायत्या प्रहणं ॥ गैषद्वारापिति पत्रेण शरेताया गौ 
अगुष्टाधसिस्यस्य षोडशमाषपरिमितस्य वा गोपयस्य प्रहणे ॥ आप्यायस्वेति 
तारायाः डेमवर्णाया वा गोः सप्तपरस्य ` द्वादशषमाषपितस्य वा गोपयाषटस्य गो 
मूत्रत्िगुणस्य वा क्षीरस्यादानं ॥ दधिक्राव्ण इति रक्ताया, कृष्णवर्णाया बा गं 
स्रीपरस्य दशमाषपरिमितस्य वा गोमयासंचगुणस्य गोमूत्रात् द्वियुणस्य वा दध्नो 
ग्रहणं ॐ तेजोसीति मत्रेण कषिरायातिाया वा गोरेकपरस्याष्टमाषपितस्य वा 
गोमयाच्चतुुणस्य वा आज्यप्व ग्रहणं ॥ देवस्यतेत्यादिकेन पृष्णो हस्ताभ्यां शर 
द्वामीर्यन्तेन पत्रेण परमितस्य चतुर्माषमितस्य वा ईशोदकस्य ग्रहण | देवस्य 
त्यादिकेन पुष्णो हस्ताभ्यां ग्रह्वामीत्यन्तेन मत्रेण परपितस्य चतुर्माषमितस्य वा 
कुश्चोदकस्य ग्रहणं ॥ गोमूत्रादि कापि या ग्राह्न ॥ अङामे गव्यमात्रं ॥ वतः प्र 
णवेन हस्तेनाखोडनं 1 प्रणवेनैव यज्ञियकाष्टेन निपयनं ॥ धरणवेनाभित्रजे ॥ 
पचगव्येन इरितः सप्तकृशपनेदं शाहतिहोपः ॥ स यथा 1 इरावतीति वसिष्रषिः 
शि्टषठंद : विष्णुदेवता भायवित्तांगपंचगग्यहोमे विनियोगः ॥ इरव्रती पेदु 
मतीः सवाद्धा इदं विष्णवे° ॥ इद पृथिव्ये इति केचित् ॥ इदं विष्णुरिति मेधा- 
तिशिषि गायत्रीखदः रिष्णुर्देवता प्रायथित्तागर्पचाव्यहोमे विनियोगः ॥ इद 
विष्णुविं० स्वाहा इदं विष्णवे० ॥ मानस्तोक इति इतपक्छषिः जमतीचैदः एको 
सद्रो देवता भायथित्तांगपंचगव्य० ॥ मानस्तोके इदं रुद्राय नमम ॥ उदकोष 
स्परीम ॥ च्व ह्ययज्ञानपिति. भजापतिऋषिः त्रष्टुप्ड्दः आदित्यो देवता भराय० ॥ 
ब्रह्मयन्नान <= इद ब्रह्मणे० ॥ अभ्रये स्वाहा इदपम० ॥ सोपाय० श्द० ॥ तरंसधितु- | 
रिति विश्वापित्रऋषिः गायत्री छरः स्पितादेवता भरायधितत्ताग° ॥ तत्पवितुरिति 
यावरस्वाहए इदं सवित्रे नपम ॥ ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिः देवीगायत्रिखदः परमा- 
समोरिदेवता प्राय ॐ स्वाहा इद परमास्मने नमम ॥ महान्याहृतीनां भजापरति- 
ऋपिः देवीगायत्री देवीडग्णिक् दीगायत्री ठराति अ्रिरपुष्यों ` देवताः. भाथ- 

ॐ 
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धित्तांगपचगव्यहोमे विनियोगः ॥ ॐ भूयैवः स्वः स्वाहा इद पजापतयेः नमम ॥ 
अप्रये स्वष्टञ्ते स्वाहा इदपप्रये स्िथष्टकते नमप ॥ इति प्रयोगरहनानुसारीहोपः। 
 ^अन्ये तु पंचगव्यं ऋचापृतं जुहुयादभिसेनिधो। सप्रप्रास्तु ये दर्भां अच्छि 
कराग्रं श्ुकलिषः ॥ एते उध्धृस्य जुहुयास्पचगर््यं यथाविधि ॥ इरावती इदं षिष्णु 
मानस्तोके च रेवतीः ॥ एताभिश्ैव होत््यं हुतशेषं पिवेत् द्विज इति पराश्रवचने ` 
प॑त्रवत्ष्टयस्यवाम्नात्। यथा॥ अप्रये चेव सोमाय सावित्थाच तयेव्र च ॥ प्रण- 
वेन तथा हुखा खिष्टटरच्च बथेव चेति प्रजापतिवचने मंतरपचस्योक्तेः ॥ अप्रये 
बाहा सोपाय स्वाहा इन्द्राय स्वाहा ॥ ईद विष्णुमानस्तोके गायतःया च परजापते 

नत्ववेतानीत्याहुतीजुहुयात् ॥ इति पारीचिवचने सप्ानामेव मंजाणाघ्चुपादानात् अ- 
ये स्वाहा सोपाय इदं रिष्णुविचक्रमे विष्णोतकेन साविन्या प्राजापत्येन चेव हि॥ 

देषतानापिदं करत्वा हतशेषं पिबेत् दिन इति जाबाहिना मंत्राणां षण्णामेवोक्तेरे्- 
तरस्भरत्या श्रवणेकतरपक्षपवर्ग्य होमपित्याहु; ॥ तं मते शवतीत्यनेन चन्न इन्द्रा ₹- 
ति मेत पदहाणवे ॥ च्न्नो देवीरितीतु मयूखे ॥ ततो मष्ान्याहत्यादि प्राजापत्यान्ता 
नवाहुतीहत्वा संसललवप्राशनादिप्रणीताविपोकान्तं इत्वा प्रायधित्तांगहोमस्य सगुण- 
तासिद्धययं ब्रह्मणे पणपात्रे वरो वा दक्षिणां तुभ्यं संप्रददे नममेस्येवं पूणपात्र- 
व्रयोरन्यतरस्य दानं ॥ ततो प्रापादबहिस्तारकोदये व्रग्रहणं करिष्य इति विषान् 

प्रतिप्रश्नः ॥ इुरुष्पेवि वेः परतयुक्तेः ॥ प्रणवेन सवेस्यापि हुतरोषस्य प॑चगव्यस्य धरा 
शने ॥ अशक्तो गोमूत्रादिस्वस्पे ग्राह्यं ॥ स्वेस्य पेयस्वात् दुर्बारितस्य त्यामायो 
गाश्च ॥ अत्र एत्त निशापरुखे ग्राह्य ॥ ब दिस्तारकोदये होपावशिषटपचगव्यपराश्चनरू१ 
हते प्राक्षमिति पणव माधवस्तु तदद्वेन प्रायशित्ततेकरपस्येवोक्तेः पएरवै्निशायुखे 
पपैदुक्तपरकारेण भायथित्तसंकटपापरेद्यः पभरातहोमायेगसदितं परायधित्तमारभैते 
त्याह ॥ तेनेतन्मतेन सायकाटेनापि होमान्ते पचगव्यपराश्चन ॥ तथा च स्ीशुद्राणां 
पंचगव्यपराश्चने विक्ररप इति पहणवः ॥ प्राश्षनपक्षे कपिलागव्य शूद्रेण न पेयं ॥ 

तरुद्रौ ठु धिमः कारयिखा तृष्णीं पिबत स्पत्यथसार॥ सीणामेव पंचगव्पस्य वि- 
हितप्रतिषिद्धस्ाद्रिकसपः ॥ शूद्रस्य तु नित्ये भवव्येव प॑चगव्यतु न निषिद्धं ॥ 
रागपरापं तु शूद्रस्यापि निषिद्धमेवेति तु नवीनाः॥ ततः प्रायधित्तागभूतहोमः ॥ 
सीशुद्राणामपि शााम्नो निषिद्धोपि कोक्तिकाग्नो विप्रद्ररा मवस्येव ॥ कृच्टृपतया- 
म्नायभूतः प्रधानंरूपो होमो जपो वा सवेथा निषिद्र एवेति ततर ब्राह्मणद्वारा तयो- 
रधिकार इति प्रहाणे मदनरले च यत्रंगभूतस्य प्रधानभूतस्य वा जपहोपादेः १ 
रयक्षविषिना निधान त्को िपहारा मतिनिषधिङरणे नापिशृरेऽपि भ्रयिष. 
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अकरणगभूतेश्य पथनभूतस्य वरा नपहोमादेस्तस्मात् वपाता्च वंदा धमप स्थि- 
त ॥ प्रयधित्त परदातस्यं जपहोमे विवजितमित्यंगिरोवचनेऽविशेषेण निषेधादै- 
वानधिकारे ब्राह्मणद्रारापि न तयोः क्तमिति मयूखकारादयो नवीनाः ॥ तथा 
खीशुद्रयोदह्यमाधिकारपक्षे होमावशिष्टस्यैव तस्य तरैवताम्यां पायनं कार्थं ॥ तदन- 
धिकारपक्ते तु तूणीं संपादितस्य होमादवरिषटस्येष पाशनमिति विरोषः ॥ एव॑ प- 
चगञ्यभाश्चनरूप ब्रह्मच पवासर एव शक्तेनास्मिन्नहनि कार्योऽशक्तेन हदिष्या- 
शनं ततो शह आगत्य विष्णुं स्मरता मोनिना निशाया अतिधाहनं ॥ भरातः स्ना- 
नादि कृतनितयक्रियेण इशङ्कुमयवनरादानं ॥ पूर्वहेशकारयोः संकीनान्ते 
भष्कशमेणो ममर जन्मप्रभृति अधदिने यावत्वापादिक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमीत्य- 
भित्यन्तं एवेवदुष्वा एतावत्वर्याकान् भजापएत्यान् अद्रकपरत्याम्नायद्राराऽ्माच 
रिष्ये ॥ इति मरधानसकलपः ॥ भकरान्तं प्रायश्रित्ते तदेव वा संकदिितगोमूरयादि 
भत्यास्नाये; समापनं ॥ देशकारयोः उच्ारणपूरैकव कृताुकपायधिततस्योत्त- 
रांगानि करिष्ये ॥ व्याहृतिभिराज्यहोमपायथित्तं ॥ विष्णुश्रादरगोदानानां पषै- 
वदाचरणं ॥ अत्रान्तेन क्हमदूचेहोः॥ तस्सस्छृतस्य प॑ंचगव्यस्यागरे पराहञनाभावात्॥ 
तथा यथोपक्रान्तो प्रायधितहोमप्रस्याम्नायेन वदा भधानभूतमायधित्तरोमोपि पू- 
वोत्तरांगहोममात्रमेव॥। यदा तु पूर्वाग्येपपग्नो खा भायधित्त काठान्तरसाध्यं ती- 
येयात्रादिप्रत्यास्नायेन स्वयमेवाचरति तदा तदन्ते सति संभवे तमेकाग्नि घाम्- 
यिता तत्रवोत्तरांगहोम इति युक्तं ॥ तथापि शिष्टास्तस्य धारणाशक्तेर्यतरे उत्त 
रागहोभै ङबैन्ति ॥ अत्र च मध्ये मध्यगसंकरपमपि पृथक् शिष्टाः कवेन्ति ॥ 
बस्तु तस्तु पूवो ततरांगसदितमित्यनेनेवत्सिद्धेने तर्पंकरपोऽपि पृथक् काये इति युक्तम् 

५ ॥ अथ दानविधिः ॥ 
` शक्तं सत्यां दानानि कार्याणि ॥ तानि च ॥ गो भूति हिरण्ययं बातो 

धान्य गुडानि च ॥ रोप्य खवणपित्याहदेश्षदानानि पंडिताः तादो आचम्य प्रा- 
णानायम्य ॥ देशकारो संकीत्थ मया आचरितप्रायश्चितस्य सगुणकामः सुखेन 
पुण्यरोकपा्तिकामो महाविष्णुप्रीतिकापो वा गवादि दश्षदानादि करिष्ये । ततो 
गोदाने भथमवत् ॥ भूमिदानं ॥ अद्ठुकगोत्र परवरं शाखःध्यायिन शर्पाणं ब्राह्मणं 
भूमिदानपतिषहीतारं खामहं हणे इति विवरणं ॥ एतत्ते पाच पादपक्नाटने एष- 
बोधेः गेधः पुष्पं च ॥ स्वकीयपादो भक्षादयाचम्य ॥ गंधमारयादिभिर वनं ॥ जल- 
पोदाय ॥ देशकारौ सं़ीस्ये ॥ सवेभूता्रया भूगिराहेण सयुषरता ॥ अनन्तस्त- 
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त्यफलदीतः शान्त धकेर भे ॥ हतया एमां निवतेनमितां भूमि विष्णुरयं 
देभ्य सेद इति ब्राह्मणहस्ते इकशादियुक्तजश्वतेषः ॥ देवस्य सषि चोस्पेति 
त्र पटित्वा विष्णवे भूमिं ॥ ॐ प्रतिगृहापीरयु्ता भूमेः प्रदक्षिणां ला परति. 
रणं ॥ ॐ कोदारित्यादिकामेततते ॥ ॐ स्वस्तीरेयन्ते मेर पटेत् ॥ सहस्तेन डेन 
त्रिशदंडनिवत्तनमिति ॥ तिकदाने ॥ पवेगोत्रसंभूताः करयपरय तिकः स्मृताः 
तस्मादेषां दानेन मम पापं व्यपोहतु ॥ द्रोणपरिभितान् तिलान् प्रजापतिरैषतान् 
तुभ्यमहं संदे ॥ इति ॥ अय दिरण्यदानं ॥ दिरण्यगभरगभस्यं हेमबीज विभा. 
वसोः ॥ अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति परयच्छ मे ॥ निष्कपरिपितं छव. अग्न- 
देवत्यं॑त॒भ्यमई॑सेभददे इत्युक्तवा ब्राह्मणहस्ते जटादियुक्त सवर्णदाने ॥ अथा- 

` ज्यदानं ॥ कापधेनोः सुद्ध सवैकऋतुषु संस्थितं देवानामाज्यपाहारपतः शामित 
यच्छ भे ॥ परस्थापिकराढकपरिमितमिद्माज्ये सोमदैवत्ये तुभ्यमहं . संमद्दे ॥ इर- 
नङाचनिवताज्यपातरस्य विमदस्ते दान ॥ अथ वद्वदाने । शीतवातोष्णत्राण ठ- 
ज्ञाया रक्षणं परं ॥ दैहाटेकरणे वल्लमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इमे सृष्षमे बास्प 
बहस्पतिदेवते तभ्यमहं सेभ्रददे ॥ अथ धान्यदाने ॥ सवेदेवमयं धान्ये स- 
वोतत्तिकरं महत्॥ पाणीनां जीवने यस्मादतः शान्ति भयश्छ मे॥ साद्धेखादीपरि. 
मितं इदं धान्ये विश्वेदेव देवतं तुभ्यमहं संमददे ॥ इत्युक्तवा इकशजटाथन्वितघुषटि- 
मात्रधन्यस्य ब्राह्मणदस्ते दानं ॥ अथ गुडदानं ॥ यथा देवेषु विश्वासा परवरशर 
जनादनः ॥ साप्रवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनां ॥ भगवः समत्राणां नारी- 
णां पवेती यथा॥ तथा रसानां पवर; सदैवेश्चुरसो मतः ॥ मम तस्माद् परां कक्षम 
ददस्व गुड सवेदा ॥ षष्टिपरिमितमि डं तुभ्यम संषददे ॥ ब्राह्मणहस्ते सजल. 
गुडपातरदार्न ॥ अथ रूप्यदान ॥ प्रीतियेतः पितृणां च विष्णुञ्चकश्योः सदा ॥ 
शिगनेभरोद्धवं रुप्यमतः च्ान्ति थयच्छ मे ॥ निष्कत्रयपरिमितमिदं रोप्य स्ररैवत्यं 
ठभ्यमहं सपददे ॥ निष्कसरूपुक्तं मनुना ॥ चतुः सोवणो निष्क इति ॥ अत्र 
खवणग्रहणं खबणपरिपाणपाप्त्वयै ततश्च सुवणेचतषटयपरिमितं रजते राजतो नि- 
६१ इत्ययः ॥ अथ ठवणदान ॥ यस्मादन्नरसाः स नोचछरृष्टा खवे विना ॥ च. 
मो प्रीतिकरं नित्यमतः शान्ति परयच्छ मे ॥ साद्धखारी परिमितमिदे ग सोम. 
देवते तुभ्यमहं संमददे ॥ ब्राह्मणहस्ते जछादिदानं ॐ सखस्तीरयंतम्स्य कवग सू- | 
षट पठनं च ॥ यथोक्तदानाशक्तौ यथाशचक्तिदशदानानि देयानि ॥ सर्वेषु दनिषु य. 
थाशृक्तिहिरण्यस्य दक्षिणात्वेन दानं ॥ 'दिरण्यदाने तु यथाकषक्तिरजतस्य ॥ प. 
तानि दशदानानि सभ्येभ्य एव देयानि ॥ तदसंभवे अन्येभ्यो इति परयोगरले ॥ 



( ९०१ १ 
एवै दश्दानानि विधये ॥ वैत्रहीनं क्रियादीनै भक्तिहीने व यक्तं ॥ भवतौ. 
दात्तरेषवपच्छिद्रं पूणमस्तु मे ॥. इत्युक्त्वा यन्पया दृतमघुकपायश्चित्तपच्च्रं ॥ 
अरस्वति ब्राह्मणपरायना ॥ अच्छिद्रमस्तिति प्रतिवचनं ॥ यद्रा ॥ व्रतच्छिर 
तपच्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकमेणि ॥ सर्वै भवतु तच्छिर यस्य चेच्छन्ति परै द्विना ॥ 
इति मतिवृचने ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयहक्रियादिषु ॥ न्यूनं संपूणेतां 
याति सद्यो वेदे तमच्युतं ॥ इति विष्णुवेदन ॥ निद्धनेन तु तीथेयाजादिना- 
प्रायित्तं कायेम् ॥ इति ॥ 

॥ अथ द्वोणादिमानम् ॥ 
द्रोणादिस्वरूपे ठु मदनरर्ने ॥ मविष्यत्पुरागे च ॥ पश्य॑ तु पतं द्विगुण 

कवं पतः॥ चतुभिः कुडवः पस्थ; भस्याश्सवार भादकः आढकैस्तु चतुभिश द्रोण 
स्तु कथितो बुधः ॥ इमो द्रोणद्वयं शुप॑ खारी द्रोणस्तु षोडश ॥ द्रोणद्रयस्येव सं 
हाम्तरं शूप इति॥ वराहपुराणे पररय भखते युष्िरेकपकं स्मृत॥अष्टष्टि मेव शिचिद् 
किचिदष्टो त पुष्कं एुष्ककानि च चत्वारि आढकः परिकीसितः॥ चतुराढको भवेत् 
द्रोण इ्येतन्मानरक्षणे ॥ वि्णुधपोंत्तरे ॥ पकं च कुडवं भस्य आढको द्रोण एव .च॥ 
धान्यमानेषु बोधन्याः क्रमशोमी चतुगणः ॥ द्रोणैः षोडशमि खारी विक्चत्या भ 
उच्यते ॥ बुभस्तु दशभिवांशो धान्यसंख्या भीसिता ॥ विशत्येतयत्र द्रोभेरित्यन- 
षज्यते तेन कुभो द्रोणद्रयमिति पूर्वोक्तपक्षात् विक्षतिद्रोणमितः कुम इत्यपरः ॥ 
पल सदस्परिमितः भ इति केचित् ॥ एतेषां च पक्षाणां देशकालशस्याचपेक्षया 
व्यवस्था ॥ द्रद्रन्यमान तु सकद ुराणे॥ पलद्रयेन प्रतं द्विगुण कुडवं मते। चतुभि 
कुडवे: भस्य आदकथ चतुगुणेः ॥ चतुराढको भवेत् द्रोण इत्येतत् मानकं स्मृतं ॥ 
इदं मान द्रवद्रन्यमान घृततङादिरिव्यथः ॥ ग्रन्थान्तरे ॥ रजापायस्तनाहिकेरप- 
षटि घूर जरे काचक दराररिशञसपरकोपरेषेतमितेः ॥ प्रस्थो गुडः सुश्रतः ॥ ते- 
रक्षीरघरतेषु विशतिपरुदध्नस्तु प॑चोत्तरः भस्थक्षीरगतो बुधेनिगदितल्निशत्परेरेव 
सिति घृतिरष्टादश्चा ॥ गोपथ्राह्मणे ॥ पचक्रस्छालसकफो माषस्तेधतुः षष्टिभिः प१- 
ङं ॥ परुदरातिश्चता भरस्थो पागधः परिकीतितः ॥ आदकस्तेथतुभिः स्यात् द्रोणः 
याच्चतुरादक इति \। इति श्रीमद् द्विवेद्यपाहपरश्चरामासनेन नगन्नाथशमणा स~ 
शो पिते रद्रकस्द्रमे सवेपायश्ित्तपयोगः ॥ . 

 .॥ अथ जपरुद्रप्रयोगः ॥ 
वंदे श्रीद्षिणामृत्ति सचिदानंद विग्रहं ॥ गोरीभूपितवामागे भक्तकसपपहीरूदं ।९॥ 



( ३८१ » 
अथ संृतसभारो यजैपनिः भीर्दमारमेत्तथथा ॥ व्योति्विदुपिट ऽन्तर 

यणादो गुरुभागेवयोर्मौल्यवाद्यवाऽकादिरहिते शभक शुद्धपक्षादो रिक्तभो- 
पव्यतिषातविष्ठयादिदोषरहितायां द्वितीयादिष्वाध्यायश्चुभतिथो चन्दराचुङूरे निभ- 
जनान्तधचपहायज्गान्तं कृतनित्यक्रियेण सपःनीकेन यजमानेन विधिना सनातिन 

शुचिना परिदिताहतश्युवासक्षा सोत्तरीयेण यज्ञोपवीतिना दक्षिणपान्चि बद्धक्षि वेन 
सुमक्षाछितपाणिषादेन सव्यपाणौ इृतद्कश्लोपग्रेण दक्षिणे पाणो पृतपवित्रेण स्वा- 
चान्तेन गोमयाद्युपरिप्ते शुचो देशे भ्रीपण्यादिपक्षस्तदारुनिमिते इरोत्तरकंबरा- 
दयास्तृते स्वासने प्राङ्ध्ुखेनोदङ्धएुखेन बा उपवेशनं ॥ तदक्षिणतः पर्या च ततः 
स्मासैन विपिनाचम्य ओन् प्राणानायम्य त्रिमात्रं परणवघ्रु्चायै यथाचारगिषट 

 बताः प्रणमेत् ॥ श्री शरभ्यो° सिद्धिबुद्धिसदिताय शरीगणेद्ाय० रक्ष्मीनारायणा 
भ्यां० उमापरैश्वराभ्यां० ॥ इस्येवं प्रणम्य सुभुखधेकदन्तध्वेस्यादि शोफान् परि 
स्वा प्रपानसंकसपं कुर्यात् ॥ इति ॥ 

॥ अथ प्रधानसंकद्पः ॥ 

जलं गरदीतवा देश्कारो संकीस्य इह पृथिव्यां जेबुद्रीपे भारतं इपारिका 
खंडे आर्यावत्तकदेशे अबियक्तकषेत्रे आनदवने गोरीग्रखे वरिकंटकविराजिते भागीर 
थ्या; पिमे तीरे इत्यादेश्च सपरनुकीत्ये ॐ ब्रह्मणो द्विती यपराद्धं भ्वतवराहकसये बे- 
वस्तमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कङियुगे प्रथमचरणे बोद्धावतारे विक्रमश्षफे यघ्का- ` 
वान्तरयुगे अग्ुकयुगावयवे वत्तेमाने अघुकनाग्नि संवत्सरे अयने ऋतो मसे पक्षे 

 तिथो वासरे नक्षत्रे योगे करणे रोद्राधयुककाठे अष्एकराशिस्थिते चदे सवितरि 
देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथारा्चिस्थानस्थितेषु सतु एवं गुणिशिष्टे देशे 
कारे च अथ्ुकगोत्रो्करमाहं कायिकाश्विरपापक्षयकामः श्रीसाबकदािव- 
्रीतिकामो वा पचविधश्द्राणामन्यतमपदुकरूदनपे अथुकरुद्रहोम वा ऋलिग् दारा 
वा करिष्य इति सकरपः ॥ 

 नेमित्तरुदरकरणे त॒ अषुकनिपित्तमयुकरद्रहोमे वा करिष्ये ॥ उपात्तदुरित 
पषयाथपिति निस्ये॥ पुत्रकामेन तु दी्षायुः सपृत्रावा्तिकामो पदाशरहोमं बा करि 
ध्य इति पहार्रस्य संकरः ॥ परपरितषश्द्रङरणे त॒ अग्ुकश्षमेणो यजमान्या- 
जञया अधूकरद्रनपं अयुकर्द्रहोपमे वा करिष्य इति ॥ सग्रहमखश्द्रकरणे त॒ स 
नवग्रहमखमपमुकरुद्रनपमषुकरुद्रहोम वा करिष्य इति ॥ एवं प्रधानसं सप इति ॥ 

«५ अर्थागसंकखः "-तदंगभूतं मातंकापूनां वसोद्धारायुष्यजपाभ्युदयिकभा 
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द्सत्तिवाचनानि करिष्ये तत्रादौ अुककमैणो निर्विघ्ररङेसि द्धिकमो गणपतिः 
पुजां करिष्ये ॥ प्रयेकं वा सर्वेषां संकट्पः ॥ इति ॥ 

५ अथ गणपतिपूना ”-गणानां सखेति प्रण्पुवैकेन मैत्रेण षोडशोपचारैः 
पंचोपचारेवां यथाविधिः गणपतेरभ्यचन ॥ ततो विघ्नेश्वराय वैरदायेस्यादिभि 
शोकेवेक्रतुंडमहाकाय० कंबोदर नपस्तुभ्यं० इत्यनेन वा प्रार्थयेत् ॥ समाचारात् 
छृताजक्लिना अ्करद्रकमणो निविध्नफङसिद्धययं गणपतिपूजनविधो यत्युनाति- 
रिक्तं तत्परिपूणैपरितखति भरायेना ॥ अस्तु परिपूणेमिति प्रतिवचने ॥ अनेन गण- 
पतिपूजनेना्ुफकमेणो निरविष्नफरतिद्धिरस्तु इति मराथना ॥ अस्तु निर्विध्नफल- 
सिद्धिरिति भरतिवचनं ॥ इति ॥ 

५ अथ मात्पुजावसद्वारायुष्यजपाभ्बुदयिकशाद्वानि ?--त्येकं वा संक- 
स्पपुवेकं यथाविधिकार्याणि ॥ ततो अयुकरदरनपांगतया अघुकश्द्रहोमांगतया वा 
स्वस्तिवाचन करिष्य इति संकटपपुभकं खस्ति्राचनं ङुर्यात् ॥ 

केचिन्न तिजां मधुपकाहणानन्तरं स्वस्तिवाचनमा चरन्ति ` 
नेह हेमाद्रिणा दानखंडे इद्धिभाद्धे ऋलिगृषरणं मधुपकण चोपन्यस्य सव- 

स्तिवाचनोपन्यासात् ॥ यत्र तु पघुपकाभास्तत्र ऋिग् बरणान्तरं एव सरसितिवाचनं 
अत एव परशुरामेणोक्तं ॥ कृखेवं वरणं पूवं वाच्यं ॑पुण्याहवाचनपिति ॥ अथ 
करिष्यपाणायुकरद्रजपांगतया अुकरद्रहोमांगतया वा षिनायकश्चान्ति करिष्य इति 
करपपूविका यथोक्ता विनायकशचान्तिः कायां ॥ ततः करिष्यमाणाद्ुकर्द्रजपांग- 

तया अघ्रुकरुद्रहोपांगतया वा नवग्रहयज्ञं करिष्य इति संकरपपूवेको अ्रदयन्नो यथो 
त्तकतेव्यः ॥ उमयासेमवे प्रहयज्ञ एव वा ॥ इति ॥ 

॥ अधाघकंदनम् ॥ 

अमणादौ शचौ देशे गोमयोपर्ते चतुष्कोणमंडले स्वस्तिकोपेते चदं नादिभिर- 
विते सदीपे श्रीपर्णाद्यासने उदद्मुखेन सपत्नीकेन यजमानेनोपवेश्चने ॥ यजमान- 
दक्षिणत; पल्या च ॥ आसने गेषाक्षतपुष्पमाटधादिवर्णोपहाराणां दक्षिणतः उपक- 

ल्प ॥ करिष्यमाण ब्राह्मणानां प्राङ्षरखानां पीगेपयपवेश्चने ॥ पवित्रपाणिना य 
जपानेनाचमनं ॥ भाणायामाः ॥ स्वस्त्ययनानि पिला ॥ ॐ सुधखश्चकदतशे 
त्यादि श्ोकपाठः ॥ दक्षिणदस्तेन तान्रपाजेण बा दुश्ङकसुपतिखयवजरादानं ॥ 
ॐ इह पृथिग्यामिलयादि एवं युणविशिष्टे देशे काले वेस्यन्तं  प्रयोगवाक्यषुच्चायं 
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कायिकायशेषपापक्षयकापः भ्रीसांबसदाशचिवपरी तिकामो वा  अयुकर्द्रनपपयुकश्दर 
होमं वा करिष्ये उति मधानसकसयं कृखा इशङ्कएमादीनि भूमो परक्षिप्य पुनस्तद 
गत्वेन आचार्यादीनां सर्वेषां ऋलिजां वरणं करिष्ये ॥ पूरव भधानसंकरपः ठृतये- 
दत्र वरणस्येव संकर्पः कायैः ॥ 
देधि दुग्धं यवा दृव गेधाः सिद्धाथैसंयुताः। जल्पुष्यसमायुक्ताः पादार्षएभिरषटमिः 
आपः क्षीरं ु शाग्रणि दधिचदनमक्षताः॥ दर्वाः सिद्धाय करेति अष्टागो अर्प उच्यते २ 

इति वाक्योक्तं वा विपरदीयमानं भतिग्वीयात् ॥ तत्रोक्तमाचारः ॥ एकस्मिन् 
हारावे दध्याचष्टकं पायष्टकं वा निधायाचारात् फलमपि तत्रं निक्षिप्य श्षरावान्त 

` रेण पिधाय रक्तपूप्रेणषेष्टय पत्नीयनमानयोः उदद्मुखयोः प्राङ्पएुखाः साचा. 
विभाः ॥ ॐ पुण्यामिति जिवेदन्ति ॥ सपत्नीकाथ यजमानाय समर्पयन्ति ॥ एवं 
विपरद॑त्तं पादाध ग्रहीत्वा खासनादुत्थाय उदड्प्ुखे स्थिते. सपत्नीके यजमने ॥ 
ॐ आनोभद्रा इत्यसुवाकं आ्युःचिश्चान इत्यादिकं दादज्चाचमपरतिरयं वा यौः शान्तिः 
रिति कंडिकां वा यथाचारं सर्वे जपन्ति ॥ ततसितिष्ठनेव प्राङ्पुखोपविष्ठान् जह्य 
णान् भराययेत् ॥ पावना; सवेवर्णानां ब्राह्मणा ब्रह्मरूपिणः ॥ अनुग्रहन्त॒ मःय 
महार्द्रास्यकमणि ॥ स्वस्वकमरता निस्य वेदशाल्ञायेकोविदाः ॥ भ्रोजियाः स- 
वाच देवध्यानरताः सदा ॥ यद्रक्यामृतसतसिक्ता ऋद्धि यान्ति नरदरमाः ॥ 

अंगीडवन्तु कर्मतत् करपद्रुमक्तमारिषः ॥ यथोक्तनियमेयक्ता मंत्राय स्थिरुद्धयः ॥ 
यत्कृपाछोचनात्सवा ऋद्यो दद्धिमाप्तुयुः ॥ खागते वो द्विना मदयुग्रहकार- 
काः ॥ अयमधमिदे पायं भवद्धिः भरतिश्ह्यतां ॥ चरणक्नारनाषवास्तुष्यन्ति शुदध- 
मानसाः ॥ तलेन च संसिक्ताः पृणेकामा भवन्तु मे ॥ इमं बोऽध भषच्छमि 
गृहन्तु भीतिमानसाः ॥ पावयन्तु च मां नित्ये पुरयन्तु मनोरथान् ॥ ततो बाह्य- 
णाग्रे अध स्थापयित्ोविश्षतः ॥ केचित्त अधोऽर्घो अध इति नरिरन्येनोक्ते यजमानः 
प्रतिगहयतामितुक्तवा बरह्मणहस्ते तदग्रे वा अ स्थापयेत् ॥ ॐ परतिगृहणीम इति 
सं्वेषां प्रतिवचनपित्येकवपाचरम्ति ॥ इति ॥ | 

॥ अथ जाक्षणवरणप्र् ॥ 

तत्रादो उदद्पुखो. बद्धाजि्नमानः भाड्द्ुखोपविष्टमाचा्यखं कश्च योग्य ` 
बिभ भायेयेत् ॥ अयुकसद्रनपमधकर्दहोयं वा करिष्ये ॥ तज मे त्पाचार्यो भव ॥ 
भवामीति प्रत्युक्तं साप्षतेन पाणिना विप्रस्य दक्षिणजानुमारभ्य अञुकगोषरोष्ठक- 
प्रयरोऽुकशमांह अषुकगोजमघुकामुकमवरं यजुरेदान्तरातकाण्वशालाध्यायिनं पा- 
ध्यदिनिशाखाध्यायिनं वा अयुकरर्पाने ोद्यणं रद्रजपे होमे वा आचाभलेन लतं 
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हणे इट्यवदावारय दणुयाद् ॥ ॐ इतोस्मीदयुक्वा ॐ व्रतैन दीक्षामिति मत्रं जपै. 
माचरात् ॥ तपो यजमानेन आचय एतत्ते पां पादपक्षारनं एषतेऽयः मधः पु- ` 
प्पमित्येवं पायादिभिरवेने ॥ प्राथेना ॥ आचापेस्तु यथा स्वग शक्रादीनां ब्ह- 
स्पतिः ॥ तया खं मम यज्ञेन आचार्यो भव सुव्रत ॥ खलप्तादास्च समग्रे फ- 
खमाप्नुयां ॥ संसारभयभीतेन खयं यज्ञः सुविस्तरः ॥ आरब्पस्त्वसक्तादेन निर्वि- 
धनो मे भवेदिति ॥ यथा शक्रस्य वागीक्ञः आचायः सैक्स ॥ तथा मया खमा- 
चायो हतोसिमि यज्तकमेणि ॥ इति ̀  मंजयोरन्यतरमतरेण भार्थना ॥ ̀  एवमधुकशर्पणिं 
बराह्मणमञुकरद्रनपे अषुकरुद्रहोमे इताङृतावेकष्यकत्वेन ब्राह्मणं लाम इणे इतेष 
स्श्षाखी यमेव ब्रह्माणं एता पाधादिभिरभ्यच्य प्राथयेत् ॥ यथा चतुर्धखो ब्रह्मा 
सवेवेदविर।रदः ॥ तथा सवं पम यज्ञेऽसिमन् ब्रह्मा भव द्विनोत्तप ॥ नारायणपहप- 
दतो तु पूरबदधि पिला उत्तराद्ध तथा खं पम यततेऽप्मिन् ब्रह्माणं छाप इणे॥ ई- 
ति षाठः; समाम्नातः ॥ ततस्तयोहेस्ते रक्तसूत्रषंधनायेकादशरद्रपूननान्तं कमै व- 
कष्यमाणेन विधिना कसा जपहोमादिकं यजमानेन स्वयं काथ ॥ ऋलिजपनुपदे- 
शात् ॥ स्वस्याशक्तो तु ब्रह्मवरणानेतरं जपायथेमन्येषां बाह्मणानां सरतिनिधि- 
स्वेन ऋचिकूसेन वा वरणम् ॥ तयथा ॥ अघुकशर्माण ब्राह्मं अभुकद्दरनपार्थ- ˆ 
मषुकर्द्रहोमायै वा ऋतिवकत्वेन तापं हणे इति यजपानेनोक्ते एतोस्मीति प्रदुक्तिः॥ ` 

व्रतेन दीक्षापिति पंजरजपथ ॥ रुद्रजापक एतत्ते पाचपिव्येवं पाथारिभिरभ्य- 
चनं ॥.दोपर््रेति द्रहोमः एतत्ते इति प्रयोगः ॥ एवमेकदल्ञानां यञुःशाचिनां 
यजपानपपश्चाखिनां वरणे॥ अष्टानां वा चतुर्णा वा द्रयोर्वा एकस्य वा वरणमिति 
परशुरामादयः ॥ नारायणमट् स्तु ॥ रूपके एक एव ररी टघुश्रपहादरेषेक ९ 
काद्य बा ॥ अतिरुद्रे एकादज्च ॥ एकविंशति उत्तरशरते वेति त्विक् संख्या ॥ 
परतिनिषिपक्षे त्वनियम इति सांप्रदायिक्रा इति विशेषमाहुः ॥ केचित्त पराङ्दएुखो 
यजमान उदङ्एखानापाचार्यादीनां सर्वेष मृलिजां बरणमिति मन्यन्ते ॥ पूप्रकाम- 
त् ऋत्विजो खा प्रत्येकं प्ाथयेत् ॥ भगवान् सवेधेज्ञ सपपर्षभृतां वर ॥ वि 
तते पम यत्तेऽस्मिन् ऋस्विक् त्वं भव सुत्रतेति पत्रेणेव्युक्त नारायणभटैः ॥ सग्र- 
हमखसद्रायुष्ठानपक्षे त॒ सग्रदर्द्रनपाथ सग्रहर्द्रहोपाथ वा लां हणे इत्येवं ऋलि- 
जां वरणं ॥ यद्रा रद्रजपार्थं जाह्मणवरणात् ` पुत्ेपनियमेनेकस्य दयो्वयाणां वा 
नक्प्रदजापकानां अथुकगरहनपार्थं अयुकग्रदहोमाथं वा तामहं हणे ॥ एप प्रदसस्य 
वरणं ॥ सवै्र्मांगा्ुपद्र्ा भवेति भरथना ॥ ततो मेडपथेत्तदा गोतराधुच्ारणपूर्वङ † 
पूषहारे ऋषेदपारायणार्थ त्वा इणे इतयं रयोः प्रयेकं वरणम् ॥ हतोस्पीति भदयु- 
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कते ऋण्वेदपारायणपाठका एतत्ते इति पाच्रादिभिरम्यथचनं ॥ क्टषेदः प््पत्रक्षो 
गायत्रः सोमदेवतः ॥ अत्रिगोत्रस्त॒ त्रिन्दर उहलििक्तं मे पसे भवेति प्रत्येक भा- 
यना ॥ एवं दक्षिणद्रारे यजर्वेदपारायणा्थ ॥ पिषद्रारे साप्वेदूपारायणायथं लां 
णे इयेवं ̀  प्रतिवेदं  द्रयोद्धेयोवेरणमेकेकस्य घा ॥ पा्यादिभिरभ्यचने प्राथना 
ख ॥ कातरा्लो यजुर्वेदः चैष्टुभो विष्णुटेवतः काश्यपेयस्तु पिप्रन्र ऋति- 

स्वं मे परखे भवेति यवेदिनोः ॥ सामवेदस्तु पिगाक्षो जाग्रतः शक्रदेवतः ॥ भा- 

रद्राजस्तु विन्द्र कलिकं मे मखे भवेति सादिनः ॥ बृहनेत्रोथवेबेदोुष्टुमो स- 
रैवतः ॥ वेश्षेपायन विगन्ध दिक् स मे परखे भवेत्यथवेवेदिनः॥ अपरे तुह 
माद्रौ पहाणे निणय्षिथो शान्तरस नारायणमद्रपद्धतो च देदपारायणस्य प्- 
गद्रगितेनादशेनानिमूकखाचच नेतदाचरन्ति । यत्त॒ गणेशगायनी जपाय  खद्रगाय- 
बरीजपाथ दुर्गागायत्रीजपायै जातवेदोम॑त्रनपाथे उयवकमेत्रजपाथ अघोरमतरनपाय 
च सां हणे ॥ इत्येवमेकैकविप्रशरणे ॥ ततो वास्तुमेत्रनपाथ पषत्रपालादिमेत्रजपायं 
च त्वामित्येकंकविप्रवरणं ॥ इस्येवपाचरन्ति तनिनमूढं ॥ एवं टृद्धपुरःसरमृचि- 
जां पदमक्षाखनै विधाय क्षारितचरणेषु ऋखिक् तु द्विराचान्तेष्वासनथरणौ 
प्रक्षाल्य द्विराचम्य यदा बध्नन्निति पेत्रणाचार्यादीनामृलिजां दस्ते रक्त प्ूजास्पक- 
दकणरवेधनं यज्ञपानेन समाचरात कायम् इति ॥ 

॥ अथ वरणध्राद्धम् ॥ ` 
यथाचारं बरणश्राद्धं च ॥ तद्यथा ॥ आचम्य तरीः प्राणानायम्य ॥ देशका. 

डो सकीर््याचारयादीन् सर्वान् हतान् बाह्या आसने गंधादिभिरचेयिष्य इति 
संकसः॥ ॐ स्वसितिन इन्द्रेति दिग्धः वरणश्राद्धो पहाराः शुचयो भवन्तिति वरग- 

्राद्धोपकरणानां पोक्षणं ॥ आचार्याय इदमासने इत्येवं स्वेभ्यः प्रदयेकपमासन- 

दानं ॥ यथा दत्तानि गधमासयादीनि वश्ञयुगोपत्रीतङंडल्युद्विककेयुरांगदकंग- 
मरणादीनि यथा देवतानि तन्निच््रयद्रव्ये वा आचार्यादिभ्यः सर्वभ्य ऋ 

विविग्भ्यः साहा संप्यन्तां नममेति भरतिशिधपूवेषठतस्याचनसं करः ॥ अत्र देय- 
शुक्तं परशचुरामकारिकाया ॥ 

माले माज्ञनाधारं छतरोपानत् कम॑डलं ॥ आसनं वस्ने अदर कणभूषोपवीत$ ॥ 
एतहशविधे देय पदं  वरणसिद्धये ॥ पदाभावे तरय देये पतरवरख्ागुीयकं ॥ 

` तदभादेथ ताबृं दस्वा किचिदयकरपयेत् ॥ किचिन्मूर्ये प्रकरयेदित्यथेः ॥ 

इदं बोज्योत्तिः सुर्यो ज्योतिरिति उक्वा अचेनविधैः पर्िणितारिख्युक्तः अ- 

` स्खिति विप्राः भतित्रधुः ॥ आचमने ॥ यथा दास्थमानानि दतिपर्याप्नानि अन्रा- 
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नि सोपसकराणि आचार्यादिभ्यः सरवैभ्य ऋरिकिभ्यः स्वाहा संपथन्तां ` नपमेति 
भोजनसंषरः ॥ अस्य ऋविग्बरणकमेणः सांगलसिद्धये गां वा हिरण्य वा रूप्य 
घा तारं वा निष्कयद्रव्ये बा दक्षिणां आचायादिभ्यः सर्वेभ्यः कविभ्यः साहा 
सेप्न्तां नममेति वक्येन गोभृदिरण्यादिदक्षिणादानं ॥ यस्य . विषस्य यो भा- 
गः स तैन प्रतिह्यतापिति च वक्तव्यं ॥ अस्य ऋचिण्वरणषिषेयेन्न्युनातिरिक्तं 
तत्सर्वं गणेशाधिकयोः प्रसादात् जाह्यगवचनात् परिपूणैपस्तिति ब्राह्मणान् परायै 
येत् ॥ अस्तु परिपुणमिति ब्राह्मणाः प्रतिन्ूयुः ॥ ॐ सखरिति न इन्द्रेति यजपानस्य 
भाठे विरुककरणं ॥ ॐ यदा वध्नेति मत्रेण समाचाराद्यनमानस्य दक्षिणहस्ते 
कणवधन ॥ ॐ त पतनीभिरिति मत्रेण पल्याश्व वापस्ते ॥ ॐ कांडार्कांडादिति 

दवैया यजमानेन स्वासनि माजन ॥ ॐ दधि क्रा्ण इलयववंदने ॥ ॐ याः फरि 
निरिति यजमानाय फरुसमपेणं ॥ आक्षिष आनैदः ॥ इति ॥ ` 

॥ अथ मधघुपकष्रयगः ॥ 

विष्टरादीनां गँधपुष्पमाावस्ञयुग्मोपवोतोष्णीषारंकरणछनोपानत्कमंडटु आ- 
दीनां च द्रन्याणामन्येनाहरणम् ॥ दक्षिण तस्तेषाुपकस्पन ॥ देचकारे स- 
कीत्य टत्तानां आचार्यादीनां सर्वेषां ऋचिजां मधुपरणार्णं करिष्ये ॥ आनमा- 
स्ती याह साधु मवरानास्तापचयिष्यामो मवन्तमित्यादिकेन प्रणान् संमृशति वाङ् मे 
आस्ये नसोः भ्राणोऽष्णो चक्षुः ओोत्रं बाहोवछमू्वारोजोरिष्टानि भ॑गानि तनूस्त- 
ज्वा मे सहैत्यतेन श्रदयोक्तेन विधिना आचयेस्य मधुपरकैेणादणं ॥ ततद्खीणि ता्र- 
परयानि पा्याघेाचमनीयभाजनानि द्वे कांस्यभाजने आचायाय सेपददे नपमेति 
सकस्पपूषैक पात्राणां दान ॥ पूर्वं तु पत्रस्थोदकमधुपकेयोरेव दक्तखात्तदाधारपा- 
राणामदत्खादिह दाने ॥ पाचयार्घाचपनीयादिशद्वानाधरुदकपात्रवाचित्वात् ॥ षा- 

व्राणा तु दानमाचाराद् ॥ अदाने दोषश्रवणामावाच्चेति केचि ॥ अन्ये तु पात्र 
-विंचिष्स्येव पाथ्यादिदानस्य तता पाणां पृथक् दानं नेवाचरन्ति ॥ इदमेव 
युक्तं ॥ ततो गेषंपुष्पमालावह्धयुशमोपवीतोष्णीषाछकारछत्रोपानर्कमेदलवादिभिरभ्य- 

॥ एवे ब्रह्मादीनां सर्वेषां प्राङ्प्रुखानां पक्तयाकारेणोपवेशन ॥ साधु भवन्त 

आसन् ॥ अभैयिष्यामो भवत इ्वरध्यान् प्रति आह ॥ ॐ अचयेति सव प्रत्र 
युः ॥ अन्येन व्रिरुचारणीयानि विषटितादीनि मधुपकान्तानि सर्वाणि द्रभ्याणि अ- 
स्मिन्पक्षे बहुयचनातान्धुचारणीयानि ॥ ॐ विष्टरा विष्टर वष्ट्या इति ॥ एव. 
पादा्षुदकानि विष्टर अरघ आचमनीयानि मधुपक इति ॥ अतिष्मन्तां ह्याह 
यजपानः ॥ ॐ प्रतिगधीम इति वे परतिरृहीयुः ॥ यत्र वु प्रतिग्रणे मत्रोस्ित्र 
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तेतैव वेध्य भतिपरण ।॥ अन्यर पूषैषत् ।॥ आवापेस्यैभ वा मधुपेणारणं ॥ थः 
स्य पधुपकाचिनकपमेणो यन्न्युनातिरिक्तं तत् परिषृणपस्सिति पाथेना ॥ अस्तु प्- 
रिपृणपिति ॥ केचितु यथपि सङ्कृततवरसरस्य सोमेन यजेत कृतार्ध्या एवैने याज- 
येथुरिति से भ्योतिष्टोमे तद्विकारे च ऋत्विजां पधुपकणाहणीयस्वामिधानान्ने् 
पधुपक़मिच्छन्ति ॥ इति ॥ 

८ अथ सस्तिवाचनपयोगः ""-अधत्यादि० करिष्यमाणागुकरद्रजपांगतया 
स्वस्तिवाचन करिष्ये ॥ करशषस्थापनपुवेकं यथोक्तं स्वस्तिवाचनं इयात् ॥ अ- 
नये तु नेह स्वस्तिवाचने कवेन्ति ॥ आभ्युदथिकानन्तमेत्र तस्य उक्तत्वात् ॥ दा 
नखडे मदनररनकृता सरवैग्रदयज्ञपह द्रादिपद्ध तिकारेस्तथगोक्तताञ्च ॥ इति ॥ 

॥ अथ ब्राद्यणघ्ायना ॥ 

अथ गृहीतङुुमांजटिना यजमानेन ब्राह्मणपयेना ॥ ब्राह्मणाः सन्तु मे 
शस्ताः पापास्पान्तु समाहिताः ॥ देव्रानां चैव दातारः पातारः सवैदेहीनां ॥ न- 

पयङगस्तथा होमेदनिथ विियैः शभः ॥ देवानां च पिदणां च दृप्त्यय याचकाः 
रषः ॥ येषां देहे स्थिता देवाः पावयन्ति जगत्त्रय ॥ ते मां रक्षन्तु सततं नपयतत 
व्यवस्थिताः ॥ अक्रोधनाः रोचषराः सततं बह्यचारिणः ॥ शटरध्यानपरा निस्यं 
भरसननपनसः सदा ॥ अदृष्टभाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिदका; ॥ ममापि नियमा 
हेते भवन्तु मवतापपि ॥इति॥ 

॥ अथ जलयाच्राप्रयागः ॥ 

` दकारो सीसे करिष्यमाणाञुकरदरंगसेन जलयात्रां करिष्ये ॥ ॐ कुर. 
धवेति प्रिभानुङ्ञातो यजमानः पूनासभारान अष्टो नव वा कलश्ांधाचर्येण ऋचि- 
ममिश्च सहितः सुबासिनीपुरःखरः श्रान्तिपाटपटनपेगरगीतायसमन्वितो जङाशय 

गच्छेत् ॥ जङाशयै पराप्य हस्तौ पादो प्र्तादयाचम्य जष्ठाश्चयतीरे श्चि देशे पप्षा- 
-ङिते गोमयेन चतुर सरम॑डङं ला स्वस्तिकं षिरस्य स्याने सपत्नीकेन यनमा: 
नेनोपेश्षने ॥ आदम्थ प्राणानायभ्य ॥ ॐ इनद्रघोषरस्वेति ` भतिमंत्रं चतुरदिष्वु ` रः 
क्षाबधनं ॥ ततस्तस्मिन् पृवकृतचतुर्तभडठे यवेस्तं दुरेवां चारखस्तिकपष्टदटं पञ्च 
चा फला तन्मध्ये समाचारात् भूरसीति पत्रेण भूमि ध्यास भूपिपूजनं कुर्यात् ॥ 
तयथा ॥ भूरसीति भूपिस्परेन आग्राहने च ॥ प्ररीद्योरिदयासनं ॥ -पृथिविचम 
इति पाच्च ॥ स्योना पृथिवि इत्यं ॥ शन्नो देवीरित्याचमनं ॥ पयः पृथिव्यामिति 

पयः स्नान । इरावतीति शरुद्धोदकस्ना्य॥ य शमे इति वस्नं ॥ यदृवध्येति गेष ॥ 



( ६०९ } 
असषन्नमीपदतयक्षताः ॥ श्रीथतेति एुष्पाणि ॥ धूरसीति धूः ॥ अगिर्योति- 
रिति दीपः ॥ अन्नपते इति नवे ॥ शिवोनामेत्याचमने ॥ याः फटिनीरिति एरु ॥ 
नमः पणयेति तारं ॥ हिरण्य गभेति हिरण्ये ॥ धापच्प्रिरिति पुष्पानि ॥ 
शिवोनामासीति नमस्कारः अनया पूजया भगवति भूमिः प्रीयतामिति पूजा नि- 
वेदनं । केचिद्विधिना स्थापिते कठशे निहितायां भूमिषूननमाचरन्ति ॥ इति ॥ 

ˆ“ अथ॒ कठशस्थापनमङ्ारः'?-भूरतिति येतरेण पैडलात् पूषैस्यां दिशि भूमिः 
स्पशने ॥ ओषधयः समवदन्तेति धान्यपुकरण ॥ चित्यतिरमा पुनालिति सप्तमि. 

देभपविपरैः कलरपवित्रीकरणं ॥ आनिघेति धान्यपुंनोपरि कटशस्थापने ॥ स्थिसे ` 
भवेति स्थिरीकरणं ॥ महीचोरिति जलेन कडरापूरणं ॥ या ओषधीरिति तत्र स- 
पोषधीप्षेपः ॥ वीहयशत इति धान्यपक्ेषः ॥ हिरण्यं ॥ अश्वत्थेवेति प॑ंचपट- 
वान् ॥ कांडातकांडादिति दूर्वां स्योना पृथिवीति पच सप्त॒ वा गृद्ः ॥ धान्यपसीति 
पूणपात्रे धान्यपूरणे ॥ पूर्णादवींति तस्येव पूणपानस्य कलश्चोपरि निधाने ॥ याः 
फलिनीति पएणपत्रे नाटिकेरादिकस्य स्यापने ॥ सुजात इति वह्लपुगमेन वाससां 
वा कलशेन ॥ ततः कशे गगाच्ावाहने॥ इममे गंगे यथने सरस्वप्तीसितासिते 
सरिते ॥ ॐ पावकानः सरस्वती ॥ अश्वावतीगोमतोः ॥ ॐ पंचनच्ः ॥ प्रपये व- 
रुणं देवं यादषां पतिमीश्वरं ॥ याचितं देहि मे तीयं सप्रेपापापनुत्तये ॥ गंगे स्व 
स्वेतीर्थानामाश्रयासि यतस्ततः ॥ यजमानाभिपेकाथैमेहि पापं विनाश्य ॥ सर- 
स्वपी नमस्तुभ्यं महेश्वरि हरिपिये ॥ यजमानाभिषकाथमेहि पापं व्यपोहय ॥ क- 
लोप्य भखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाभरितः॥ मूले तत्र स्थितो बरह्मा पध्ये पात्गणाः; 
स्मृताः ॥ इत्यादिमतरेथाबाहनं ॥ मनोजूतिरिति प्रतिष्ठ ॥ ततो गधादिभिः कक्ष- 
पूजनं यद्वध्येति गें ॥ ओषधयः प्रतिमोदध्वमिति पुष्पाभ पुष्पपमाा च ॥ 
अश्षन्नमी मदंतेयक्षताः ॥ धूरसीति परः ॥ अश्निज्यो तरिति दीपं ॥ अन्नास्परि- 
स्युत इति नेवेशे ॥ नमः पगयिति तांबृह् ॥ याः फरिनीरिति फर ॥ दिरण्य 
गभे इति द्भिणाः ॥ धापख्द गीरिति पृष्पांजछिः ॥ ङुमोवनिष्टुरिति नमप्कारः ॥ 
ततो मंडाहक्षिगस्यां परतीच्य्ुदीस्यां च पूथवदेवकांडानुसपयेन त्रयाणां कलशानां 
स्थापनं एजने च ॥ एवमेवेशानादिषु वायव्यान्तेषु चतुषु कोणेषु चतुर्णा कलक्ष(नां 
स्थापने तन्मध्ये वरणपूजने च।॥- त्यया. ए्येहि यादोगणवारिधीनां गणेन पर्जन्यस 
हाप्ससेभिः ॥ व्रि्याधरेन््रामरगीयमानः; पाहि समस्मात् भगवन्नमस्ते ॥ १ ॥ ती 
्ष्णायुधं तीप्णमति दिग ` चराचरेशै वरुणे महान्त ॥ पर्चइपाशां$शवजहस्तं 
भजामि देवं इक्द्धिहेतोः ॥ २॥ आवाहयाम्यहं देवं बर्ण यादं पति ॥ भती. 



चीरी जगतध्राणसेवितं पाशाहस्तकमिति परैः कठो वरणंपावाह्य वारुणैः पृजन ॥ 
इये मे वरूणशरुषीह इति ृत्ान्ते वरुणाय अनुरेपन सप ॥ तखखायापीति अ- ` 
क्षताः ॥ उदुत्तमं इति धये ॥ अश्रिज्योंतिरिति दीपं ॥ ये देवास इति नैवेधं ॥ 
नवः पणयिति तांबृं ॥ याः फङिनीरिति एड ॥ दिरण्यगमे इति दक्षिणा ॥ पा- 
शना । दखस्फटिकवर्णाम् बवेतहाराबराषते ॥ पश्चदस्तपहाबाहो दयां कुर दया- 

निपे ॥ तस्वायापीति नमस्कारः ॥ ॐ पंत्रहीनं क्रियादीनपिति पटिखा अनया ष- 
् | ॥ , १ 

जया भगवान् वरणः प्रीयतामिति पृजानिवेदने ॥ इति ॥ | 

॥ अथ जलजीवम्थलमातृकापूजनम् ।। 

तत्रादौ जख्पातृक्ापूजा ॥ पूषैकलशादाग्नेयकोणे वच्ञास्वते कृतपरा्षतपुजेषु 
उदकूषस्थेषु जलमाठ्कास्थापने ॥ तासां नामानि ॥ मसी कीं वराही च ददैरी 
मकरी तथा ॥ जली तैतृशी चैव सतता नठमाठृकाः ॥ १ ॥ ॐ भूरेबः खः म- 
रस्यै० पत्सीपावा० (पएवंसर्मज) दरर्म° वाराय ददधै० परये० जलक्तये° तैतुश्ये° 
इस्याबाह्य पूजयेत् ॥ ईति ॥ 

«५ अथ जीवमातृकापूजा ``-ततैव॒ तस्पुरतस्तयैवतपतक्षतपुनान दला तेषु 

जीवमातृकास्थापने॥ कुमारी धनदा नेदा विपरा मंगङाचला ॥ प्रा चेति घबि. 

ख्याताः सप्तैता जीवमावृका!॥ ॐ भृष्धैवः स्वः पाय ° डयारीमावा० ( एवं सवेन ) 
वनदायै० मेद् यि विमङायेऽ मेगकाये० अचलाये° पञ्माये° इत्यावाह्य पूजयेत् ॥ 

^ अथ स्थकमादृकापूजा -तेतस्तदग्रतः स्तासतपुजान पुनस्तथैव इता 
तेषु स्थलमःतृकापूजनं ॥ उर्ीरुक््मीमेहामाया पानदेवी तयैव च ॥ वारुणी निमेला 
गोषाः सपतेताः स्थरमातृक।: ॐ भूयेवः खः उरम्यै उ्मीमावा० (एवं सवत्र ) क- 
म्यै० पहामायायै० पानदेव्यै° वारुण्ये ° निमेराजै० गोधाये०॥ इत्यावा् पूजजेत् 

*“अत्राव्ते''-पप्तसागरपूजनमाचरन्तीति केचित् ॥ तथा ॥ ॐ सद्ुदरा 

दुपिरिति म॑जान्ते सप्रसागरान् अक्ततपुजेषु आवाहन यथाशक्त्या पृनयेव् ॥ अनया 
पूनया मगवन्तः सक्षसागराः भीयन्तामिति पूजासपपेणमू ॥ ततो ॐ वातारमिनदर 
इत्यादिभिरमतरैटखाद्वदिः परास्यादि अष्टदिक्षु इदरेशानयोमेध्ये निक्रतिवरुणयोभधये 

च पिरितरा इष्टरदिदश्चदिक्पाान् आवाह्य पूजयेत् ॥ केवचिदिक्पालेभ्यो बङिदान- 

माचरन्ति.॥ ततो दीपान् समन्ततः मरज्वाटय ॐ सथुदरे गच्छ स्पाहेति मत्रेण स्था- 

पितरेवतानां विसजेम कुर्यात् ॥इति॥ न 



( ३११ ) ॥ि 
॥ अय जछाशयस्थितवरणप्रूजनम् ॥ 

ॐ एहि यादोगण्रारिधीनामिति पृवोकतेखिभिः शटोकेजेटे वरुणपाबाह् ॥ 
ॐ उरं हि राजेति तेण वेरुणाय० इत्यनेन वा आवाहनासनपाययाध्यांचमनीयानि 

संपरषयेत् ॥ ततो एकस्मिन पात्रे पयः पृथिव्यामिति पयः दधिक्राज्णो इति दधि 
पृतवति शुपरनानामिति धूतं मधुव्वाता इति मधु अ्पारसपिति शकरा ग्रहीता ॥ 
ॐ सरस्वती योन्यापिति मत्रेण पैचायृतेन जले वरूणस्य स्नपन ॥ ॐ वरुणस्यो- 

तभनपसीति शुद्धोदकेन जछे वरणस्य स्नपनं ॥ ॐ उरं हि राजेति मत्रेण वरुणाय 

नम इत्यन्तेन गेषाचयपचारैः पनन धृते वा दधि नेय ॥ अनया पूजया भगवान् 
वरुणः प्रीयतामिति पूजासमपेणम् ॥ इति ॥ 

४४ अथ जले सवेण द्रादश्चाञ्याहुतीजहोति “-तथथा ॥ ॐ अद्धयः स्वाहा 

हदमद्धथो नपर ( एवं सवैर ल्यागः ) वाभ्य; स्वाहा उदकाय० तिषठन्तीभ्य खा- 

हा सवन्तीभ्यः स्वाहा ॥ स्यन्दपानाभ्यः स्वहा कूप्याभ्यः साहा ॥ सुधाभ्पः 

स्वाहा ॥ ार््याभ्यः स्वाहा ॥ अ्णेत्राय० ॥ सथुद्राय ° ॥ सरिराय० इति हला न- 

मो नमस्ते र्फटिकप्रभाय सुखतहाराय सुर्मगराय ॥ सुपाश्चहस्ताय क्षषात्तनाय 

जढाधिनाथाय नमो नमस्ते इति वारणं नप्कृख प्राथयेद्॥ परतीची नपस्तुभ्य ०॥ 

इति संभाथ्य ॥ सुवासिनीभ्यो इदि दिसोभागभदरन्य तांबूलानि चण दया- 

त् ॥ ब्राह्मणेभ्यो यथारक्तिदक्षिर्णा दधात् ॥ ब्राह्मरीशाश्िषो देयाः ॥ ॐ उत्ति. 

¢ ब्रह्मणस्पते इति कटशालुप्याप्य सुबासिनीनां हस्ते दद्यः ॥ ॐ यथेमां वाचमि- 

त्यादि श्चाङकनषक्तं आनो मद्रा इति सूक्तं च पठन् गीतवाचार्दियुक्तः सुवासिनीषुरः 

सरो यज्ञ्रडपे प्रत्यागच्छेत् ॥ ६ 

«५ अद्धाने ›› -किचिद्भूमिषुपिप्य त्र कषेत्पाठपूननं ॥ नमोस्तु सर्भ्यः 

इति नहि स्वशमविदन्नीति पत्रेण वा कषेत्रषङं संपू्य वरि दथात् ॐ नभो भग- 

वते सेत्पाङाय भासुराय श्िनेत्र ज्वालाफुख अवतर अवतर कपिल पिगल उर्व 

केश निहालाढन छथि छिपि भिथि भिधि इर कृद वर चछ हादी दूषि 

शहाण स्वाहेति ॥ अथवा ॥ ॐ नमो भगवते कषेत्रपाङाय मप यक् रक रक्त बि 

गृण गृहण स्वाहेति तत अप उपस्पशेनं ॥ ततो यजमानेन बधुज्ञातिसमन्वितेनः दै- 

वयजनं प्रतिगमन ॥ पेदपद्ारपसमीपे शिष्टा चाराथजमानेन सवेदोषभरशमनायं त्रपा 

लाय पुथबद्हिदानं ॥ तत्ः भः थागते - परडपस्य पञचिमदरस्थितं यजमानं छवा- | 

पिन्यो नीराज्य पथिमेनैत द्वारेण मेडपमध्ये नयेषुः ॥ तेनव ्रारेण सकट. 



( ३१२ ) 
श्वानाषुच्तारण च ततः आचार्येण तदुरः कृतचतस्लपध्ये स्थापितमदरापने पा 
वस्ोच्छदे प्राद्श्ुखोपदिष्टस्य सपत्नीकस्य . सपुत्रस्य सपरिवारस्य कषशस्थि 
ते किचित् जङ् पात्रे समादाय सक्तधान्यदुर्वासदितद् {चपहछसितष्ठद्धि; ऋलि- 
मिः आचार्येण अभिषेकः कायः ॥ उक्तं च ॥ अभिषेक मूध्नि होमे मांगस्थ ख 
स्तिवाचन ॥ प्रेष च मंत्रपाठे च तिष्ठन् इुर्यात्सदेव हि ॥ अपिषेक्मेत्रस्त महा 
दद्रान्ते वक्ष्यमाणा इप्यनुसंपेयाः ॥ इति परश्युरामास्मजेन जगन्नाथगरमेणा संशे- 
पिते सद्रकस्पटरुमे रिष्टाच(रानुसारी जर्यात्नाभयोगः 

॥ अथ. जपरुद्रारंभदिनङ्घस्यम् ॥ 
अथ शिवायतनादौ पुण्यनद्यादितीथेतीरे गोष्टादिपुण्यदेशे ब्राह्मणणृहे यनमा 

नगरे वा तदीशानदिग्भागे श्वयो देशे पृद्रोमयेरद्धिश्च श्रना मुपरिशोधने ॥ तस्या- 
परथपरिमाणं वेदिकरणं ॥ उत्तिष्ठन्तु पहृदधता ये चेव स्थानपाठकाः ॥ य॒तानाम- ` 
विरोधेन जपकमे समारभेत् ॥ यदज्न संस्थितं मते स्थानमाश्चित्य सवेदा ॥ रथान 
त्यक्तवा तु त्सर्वे यप्रस्थ तत्र गच्छतु ॥ अपक्रामन्तु भतानि पिज्ञाचाः सवतो दिश 
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकमं समारभेत् ॥ इति मत्रभृतोरक्ादनं ॥ केचित्त कृणुष्व 

पाज इति पंच ॥ रक्षोहण बरगहनं ॐ रक्षोहणो वः ॥ रक्षांसि भागोसि ॥ रहा 

विश्वचर्षणीरित्यादीन् पेन्रानपि पोराणोक्तपश्राद्य्ं पठन्ति ॥ ॐ अपोषिष्ठेति वृ- 
चेन इरः प॑चगव्येन च जपार्थ भूमिपरोक्षणं ॥ ॐ स्योनापृथिवीति ॥ महीध्रोरिति 
पत्राभ्यां यमिमाथेना ॥ स्वस्तिन इन्दर इति कृतांजङ्िना पेत् ॥ केविद्जवस्रे 
सपस्नीकेन यजमानेन समन्वित आचायः आचमन पराणायापपवकं पंटपपजां 

वास्तुपूजां ग्रहपीरे ग्रहादिपृजां योगिनीपीरे चतुः षष्टियोगिनीपजां ्े्रपाटपीठे एक 

पैचाशस्सेजपात्रपजां च कुर्यादिति वदन्ति ॥ तदयुक्तं ॥ वास्तुपनायाथ प्रदपांगलात् 
पैदपस्य च दोप;गसात् होपदिने एव वबास्तुमंडपपजयोरवष्ान्य युक्तखात् ॥ ग्र- 

पूजायाश्चापि दोमभूनाश्निस्थापनोत्तरकाछे विहितेन तस्याः अपि दोमदिने एव 
इत्युक्त स्वाचच ॥ एवं योगिनीकषत्रपाख्योरपि ज्ञेय ॥ आगच्छ सवेकसयाणि वसुधे 
ङोकधारिणि पृथिवी अह्यदत्तासि काश्यपेनाभिवंदिता ॥ इति महीपाथना ॥ 
उध्धृतासि वरदेन कृष्णेन शतबाहुना दंट्प्रंटीखया देवी जपाथ प्रणपाम्पहम् ॥ 
इति पत्रेण पृयिव्या अधैदाने ॥ ॐ उर्वैकेशि विरूपाक्षी -मांसशोगितभोजने ॥ 

तिष्ठ दैवि शिखाय चार्ंडे ह्यपराजिते ॥ इति मत्रेण रक्षार्थ शिखाश्रथिकरणं ॥ दे~ 

वपद्धतौ तु ॥ व्युपतकेशवेत्यस्य परमेषटिकषिः यज््गायत्रीचदः व्युप्केथो द्रो 
देवता शिखंप्र॑थिकरणे षिनियोगः ॥ ब्युपतकैशाथ चेति रिखा्रधिकरणषठक्तं ॥ स- - 



० 
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हस्रा गव्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अनुष्टुपछ्दः एकोशद्रो देवता पहीप्राथने विनियोग\॥ 
ॐ सहस्राणि सदश्लज्ञ इति महीपराथना। य एतावन्तथेःयस्य परमेष्टी ऋषिः अनुः 
ष्टपछदः बहो रुद्रो देवता कङकमां प्राथेने विनियोगः ॥ य एतावन्तश्चेति कडमां 

प्राथना ॥ देवपद्धतौ त धते घृत पावान इत्यस्य भजापतिक्ेषिः ऋचां प॑क्तिदछ 
विग्वेदेवा देवता कङभां प्राथने विनियोगः ।॥ ॐ घृतं घृत पावान इति पत्रेण कङ्क- 
भां पराथैनेयक्तं ॥ ततो ष्यादिस्मरणपूवेकं पृथिषि स्येति मेतरेणातने उपवेशन 

॥ अथ वद्धन्यादकादशरुन्क्लरास्थापनम् ॥ 

जलपरादाय।॥ अये्यादि° देशकाखो संकीस्ये कतैव्यायुकरद्रागतया वधिनीकर 
शप्थापनपूजने च एकादशकर्स्थापनं सदरमूतीनापश्युत्तारणपूरैकं एकादशरदर- 
पूजनादीभि करिष्ये ॥ ततः समाचारादीश्नान्यामक्षतेविरचिताष्टदटप्चे बद्धेनी कः 
छदो स्थापनविधिना स्थापयेत् ॥ ततो बरह्चचदनपुष्पाचः सपुञ्य प्राथयेत् बद्ध 
नी त्व प्रहाभूता महाती्थोदकान्विताः ॥ बद्धेनी सं जगन्पात भवस इुश्वधनी ॥ 

तव तोथेन कटश्चान् जपा पूरयाम्यहं ॥ इति ॥ 

` ^ अथ स्थडिरादिकेषु-“* केषांचिन्मते महावेश्यामेष पूवदिशि स्थडिखादो विर- 
वितेष्वेकादशस्वष्टररेष्मेकादरकरश्षानां ताप्रपयानां मृन्पयानां वा नवानां (नूतन) 
सुपर्षाङितानां कांडानु येन स्थापनं ॥ तयथा भूरसीत्यस्प पभ्रजापतिकषिः प॑क्ति- 

सवकीयपातृकादेवता केज्रश्युद्धो विनियोगः ॥ भूरसीति भूपिस्पशेन ॥ भा- 
निचरेदयस्य इयुरुविदकऋषिः महाप॑क्तिछदः गोर्देवता करश्चप्यापने विनियोगः ॥ 
आजिघ्ररढक्षपित्यष्टदठे करड स्थापने ॥ परदीधोरितयस्य मेध्ातियिकरौषिः गा- 

यत्रीडद; धावापृथिव्यो देवता कटश तीथोदकपूरणे विनियोगः॥ महीवोरिति व- 

दवनिजटेन कलशपूरणे ॥ या ओषधीरित्पस्य अधवणो अभिषग् ऋषिः अङष्ड्प 

षधयो देवता ओषधीप्रकषेपे विनियोगः ॥ ॐ या ओषधीरिति सर्वोषधि- 

प्रञेपः ॥ दिश्य मभ इत्यस्य दिरण्यामेकषिः त्रिष्टुप् दः कोदेरता दिरण्यपपतेे 

विनियोगः ॥ ॐ दिरण्यगमे इति द्िरण्यपसषेषः ॥ अचवेस्येव इत्यस्य आयत्रेणोऽभि- 

षग ऋषिः ओषधयो देवता कश्शे पंचपछवपरक्षेपे विनियोगः ॥ ॐ अश्वस्येव इति 

वैचवह्वान् ॥ ॐ स्योना पृथिवीतयस्य मेयातियिचऋषिः गावत्रीकदः पृथिीदेवता 

दरसषे° ॥ स्योना पृथिवीति पैचानां वा सक्षानां गदां पकषेएणं ॥ पूणादर्वीसयस्य 
ओ$वाभकषिः अनुष्टुप्; इद्रोदेवता कट्दाभिधाने परिनियोगः ॥ ॐ पूर्णाद् 

वीति कलशोपरि तदः पृणेस्य पणपाजप्य स्थापनं ॥ याः फटिनीरितस्य अथ- 

पणोऽपिषगचऋषिः अनुष्डुपछदः; ॐोषधीदवता फच्यक्षेपे विनियोः ॥ ॐ या; 



( ३१४ ) 
 फटिनीरिति पूणपात्रे नाङिकिरादिफटस्थापनं ॥ सुजात इत्यस्य पजापतिनःषिः 
अिर्दवता कशे ल्वेषटने विनियोगः ॥ ॐ सुन।त इति वल्पुमेन वाससा वा 
कलश्रसवेषटने ॥ मनोजृतिरित्यस्य अगिरसो बहस्पतिकरैषि; यजुरछेदः वि््वेदेषा 
देवता करशमतिष्ठायां विनियोगः ॥ ॐ पमनोजूतिरिति पत्ान्ते कलशः सुप्रतिष्ठितो 
भवेन्येवे कलक्नानां परस्येकै पतिष्ठा ॥ ततो गंधादिभिः प्रसेकं अतिष्ठा ॥ ततो भधा- 
दिभिः पत्येकं करर संपूज्य प्राथयेत् ॥ देवदानवसंादे मथ्यमाने महोदधौ ॥ 
उः्पन्नोसि तरा ऊुंभ विधृतो विष्णुना स््य॥ त्वत्तोये सपैतीर्थानि देवाः सर्वे खयि 
स्थिताः ॥ खयि पिषन्ति भूतानि. खयि पराणाः प्रतिष्टिताः। शिवः खयं समेवासि 
विष्णुस्ते च प्रजापति; ॥ आदित्या वसवो रद्रा विन्वेदेषाः सपैतृकाः ॥ वयि ति 
षन्ति करे यतः कापफल्परदाः ॥ त्रलसादादिमं यग कतेपीहे नलोद्धव ॥ सा- 
निध्यै डुर देवेश प्रसन्नो भव सवेदा ॥ इति | 

॥ अर्थकाद् शरुद्रम्तानामग्न्युत्तारणम् ॥ 

द्रपृत्तीनां ता्रप्रे स्थापनं ॥ समद्रस्यस्वा हिमस्यला इति दयोः भजापति- 
ऋषिः गायत्रीखदः अपिदेवता ॥ अपापिदरित्यस्य परनापतिकषिः बृहतीः अ- 
र्देवता ॥ नमस्त इत्यस्य ऋषिसुता टोपाश्चद्रा ऋषिः बृहतीछः अपिर्रेवता ॥ 
भराणद् इत्यस्य प्रजापतिकषिः बृहतीच्दः वा प॑क्तिदः अरिरदेवता सर्वेषापग्न्युत्ता- 
रणे विनियोगः ॥ सथुद्रस्य ता ॥ दिपस्प ला ॥ अपामिदं ॥ नपक्ते ॥ भाणद 
अपानदा ॥ इति प॑चमिमत्रदक्षिणदस्तय्रहीतेन पाजान्तरशृहीतेन वा जलेन तासां 
स्नपन ॥ पयः पृथिव्याम््यस्य प्रजापतिकषिः विराडनुष्टुपच्दः र्रोदेरत। ॥ 
दधिक्राग्ण् इत्यस्य द्धिक्रावावापदेवकहषिः अलुष्टुपछरः; सद्रोदेवता ॥ मधुवाता 
इत्यस्य गोतमक्छषिः गायत्रीदः रुद्रोदेवता ॥ घृतंघृतपावान इत्यस्य प्रजापतिकदषि 
कचां पक्तिशछदः रदरो दैवता अपारसमित्यस्येन््राञ्हप्पतिकऋषिः अनुष्टुपरदः खद्रो 
देवता ॥ ॐ पयः पृथिन्या° दधिक्रान्णो० पधुवाता० घुत॑घूतपावान० अपांरस° 
इति पचमि्त्रं पंचामृत; स्नपनं ॥ वये सोमेत्यस्य बधुऋषिः गायत्रीच्ः सोमो 
देवता ॥ एषत इत्यनयोः प्रजापतिक्रेषिः साप॑क्तियजुनगतीररः सीतस्द्रो देवता।॥ 
अव्रप्िस्य्य भजापतिकषिः पक्तिश्ंदः सदर देवता।। मेषनपरसीति परनापतिकवि 
फकुण्ठदः रुद्रो देवता ॥ उयंबङ़मित्यनयोः क्रमेणवसिष्टपरजापतिकषिः अनुष्टुप 
ऽ्येव शो रुद्रो देवता॥ एतत्त इत्यस्य प्रज पतिकरेषिः .आस्तारप॑क्तिश्छद्ः रद्र देवता ॥ 
ऽयायुषमित्वश्य नारायण्षिः उष्गिक्छंदः आश्रीदेवता ॥ रिवोनामेरयस्य प्रजा 



॥ ( ६९५ ) | 
पतिक्रषिः भाजापतयवुहतीछैदः श्चरोदेवता॥ निवचषयापीत्यस्य प्रजापतिक्रैषिः भरना 
पत्या निष्टुपखेदः डिगोक्तादेवता ॥ सर्वेषां मृत्तिस्नपने विनियोगः ॥ ॐ वयं सो- 
मेत्यष्टमिमैहच्छिरो नाम्नीभिस्तीर्थोदकेन च स्नपनं ॥ तदाह परथरामः ॥ तासां 
वर्हि सत्तायं बन्दिशृक्तेन वारिणा॥ सथुद्रस्य दिस्य सखा खपापिदं नमस्ते ऋक्॥ 
भराणदाः प॑चमिक्रौग्मिः वद्दिषक्तयुदाहृतं ॥ स्नाने पंचामृत; पैचेतरद्धादिचिन्दि- ` 
तैः ॥ सेसनाप्य तीथेतोयेन पठता च महच्छिरः॥ असख्यतेति संस्थाप्या; कङशो- 
परि मूपय इति ॥ असंरूयतित्यस्य परमेष्टीऋषि; अङुष्डुपढेदः बहवो रुदर देवता 
कटशो१ मूरिस्थापने विनियोगः ॥ ॐ असेख्यातेति मेत्रभकादश्षकर्शेषु करमेण 
एकादश्मूततीनां स्थापने॥ मनोजृतिरित्यस्य ऋृष्यादिपूवेवत्स्मृ्वा प्रतिष्ठायां विनि- 

योगः ॥ ॐ पनोजृतिरिति मेतरान्ते अघोरः सुपभरतिष्टितो वरदो भवेति प्रतिष्ठा ॥ एवं 

पशरुपतिकर्वादीनां ॥ अथवा मनोजूतिरिति पत्रान्ते अपोराधा महदेशान्ता एक! 

द्शशद्रा; सुरिष्टिता भवन्तिति प्रतिष्ठा ॥ इति ॥ 

अथेकादसुदरनामानि '-अधोरः पशुपतिः शवः विरूपः विध्वल्पः ॥ 
्येवक; कपदीं भेरवः शुख्पाणिः दशानः महेशानः ॥११॥ इति ॥ 

ततः पीटषमीपे पूषैमणे तिथक्का्टे दक्षिणोत्तरसैस्थाति काष्टमयादीनि दीः 
पनिवेदानानि विधाय तेषु ताघ्पात्र मृरत्रे बा एकादशतन्तुुक्तयतियुता एकादश 

दीपा; कार्याः ॥ ततप्तेषां रद्राणां पूजनं पदाथा चुसमयेन युगपद्वा ॥ अथवा एक- 

सिमन्नेव कुंभे अधोरादीनां सर्वेषां स्द्राणां स्थापन पूजने च ॥ भस्मिन पक्ष एक् 

एव दीपः ॥ मूत्तिरप्येका भिन्ना वा ॥ इति ॥ | 

८८ अथ मूततिमाने तु '-तैत्रसारादौ ॥ स्वकादशचमिवेमपिनिष्केथ कषकैः॥ 

पटेञ्रकादिश्रेषु पैचसु परतिमा स्मृता इति ॥ क्पलन्नयपरिमितो बल; निष्कस्तु च. 

माषः ॥ तदुक्तं ॥ वलो माश्च निष्कथ कषर पठसंज्कः ॥ वछादिपटपयन्ताः 
पूरवर्वाचुरीणा इति ॥ अथवा ॥ स्वचाक्तिकं महाख्ं द्विगुण राजते षमिति ॥ 
अगसितिसदिवायां त॒ ॥ मरहारुद्रस्य मानार्षाद्रानतं कारयेद् एष ॥ रदरस्यार्थेन दु- 

गो चेदुक्तं ॥ अज्र वधनीस्यापनायेकादशर्दरपूननान्तं सवै करमाचारथमाणक् 

बोध्ये ॥ परधानभूतिवपूजान्तभूतेकादरद्पूजातः पृथगेकादशरद्रपूना विध्यर-' 

शेनात् ॥ अत एव नारःयणमदरविन्वनाथदेवकाशीदीक्षितादिभिनाहृते ॥ अथ 

ऋत्िजो यजमानाचा्व्रह्मसन्निधौ वक्ष्यमाणान् पंचविधान्येगन्यासान् विधाया- 
शक्तौ शिवसंशसपं हूदयमित्यादीनि मैनान्तानि नेत्रमजितानि अद्धपरितान वा _ 



वि ( ६१६ ) १ 
पगानि विन्यस्य अष्टम परणम्य साधानं श्रीरूप विभाव्य यथोक्तनियपधुक्ता; 
स्थिशान्तकरणाः कष्यादिस्मरणपूषकं पत्राथमुस्मरन्तः प्रलःपान्तरङ्वतः श्रीरुद्र 
ध्यायन्तो यजमानस्य कामः सिष्यतामिति चिन्तयन्तश्च स्वरवशविपेकपूर्कं जर 
कुयुः ॥ होपरुदरे त॒ एवमेव शो छ्यैः ॥ एतच वौधायनघरुत्ानुपारी महाशवमते 
तेय ॥ बृहरराशरसपृतयदुसारे देषयात् एादीनां पते तु सास्मनो दद्ररूपेण प्रिमा - 
वनान्ते वक्ष्यमाणां पनां विधाय यथोक्त्रिषिना जं ङः ॥ होप होमोऽपयेष 
युः ॥ सनवग्रदमखस्द्रपक्षे क्रमेण वंह्यमाणनवग्रदमत्रनपपुरःसरं जयद्र खजं 
होमद्र ग्रहहोपपुरःसरं द्दरशेपे इयुः; ॥ यद्रा ्रदनापका नवग्रहम॑नणां जपं होमं च 
इयुः ॥ तत्र ग्रहमेत्राणां भरस्येकं अयुतं सदस शतं बा सैर्या कायां ॥ इति सद्र 
कड्पद्रुमे जपरद्रपरिच्छेदे श्रीरदारंभरिनङ्ृत्यम् ॥ ` : ; 

॥ अथ भस्मधारणविधिः ॥ 
अथ शीमहारद्रनपे पप्य कम उच्यते ॥ यथातिधि्तत्नानेन कतसं्यो- 

पासनेन सति संभवे हुतोपासनहोभाभिहोत्रहोमेन परिहिताहतश्चुक्धयाघसोत्तरी- 
येण यज्ञोपवीतिना दक्षिणपाश्च बद्धशिखेन शिखाभिन्वददकेरोन इृतनर्याविस्थ्याऽ- 
न्यतरभस्मव्िषदस्दाक्षधारणेन सुप्क्षालितपागिषादेन सव्ये पाणौ कृतडशोपग्ररेण 
दक्षिणे पाणो घृतपवित्रेण यजमानेन यथोक्तगोपयोपरिप्ते चौ देशे सखोपवेशन- 
स्थाने प्रागम्राणाञुदगग्राणां वा तरयाणां इुश(नामास्तरणे ॥ तदुपरि यथाक्रप 
व्याघ्रादिचमेण उत्तरखोभ्नः प्ागूग्ीवस्यास्तरणं॑तदभावे ग्वतकंबलस्य विनः 
वस्य वा आस्तरण ॥ तदुपरि मृदुवघ्रस्य च ॥ ॐ उध्यैकेशचि विरूपाति मसि. 
शोणितभोनने ॥ तिष्ट दैवि शिखाय चाञ्चुडे ह्पराजिते ॥ इति मत्रेण रप्र ि- 
खार्बधन ॥ सहस्राणीतयस्य परमेष्ठीऋषिः अनुष्टुपेदः एको स्रो देवता पहीभा- 
येने बिनि० ॐ सहस्ताणि सदस्लश इति पदीप्राथना ॥ य एतावन्तधेत्यस्य पर- 
मेष्ठी ऋषिः अनुष्टुपछ्दः बहवो रुद्रो देवताः ककुपां भार्भने विनि० ॐ य एतावन्त. 
शेति कङकुमां भाययेत् || पृथिवीति मूत्रस्य मेसपृषटकषिः सुतढं छर श्ूपो देवता 
आपने विनि० ॐ पृथ्नि त्वयेति मत्रेण तस्मिन्नाप्नने उदद्युखेनैवोपवे शनं ॥ पूर्व 
न कृतं चेदत्र मसत्रिपं इश्दरक्षधारणं ॥ तद्यथा ॥ | शि 

“^ सथ्योजातमिति पनस्य सद्योजातकछषिः ` त्रिष्टुप् छः ब्रह्मादेवता ॥ 
यामदवायेेयस्य वामदेक्छषिः जगतीखरः गिप्णु्देदता ॥ अधोरेभ्य इव्यस्याोर- 
ऋपिः अरुष्ुप् छदः द््रोदेवता ॥ ततुरुषायेरयस्य त्पुरष्षिः गायग्रीकंदः स्रो- 



(` ३१७. ) 
दैवता ॥ ईशान श्यस्य ‡शानकरषिः अवुष्ट्प् छदः सदौ देवता। सैषां भस्मपरि 
ग्रहणे विनियोगः ॥ ॐ सधोजात् प्रपद्यामि सचोजाताय वें नमः । भवेभवेनाति- 
भवेभवस्यमां भवोद्धवाय नपः ॥१॥ ॐ वामदेवाय नमो च्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो- 
रुद्राय नमः काछाय कठविकरणःय नप्रो बरबि करणाय नमो बाय नमो बर्पम- 
यनाय नमः स्ैभूतद पनाय नपर मनोन्मनाय नम; ॥२॥ ॐ अवोरेभ्योथघोरेभ्यो 
घोरघोरतरेभ्यः ॥ सर्वेभ्यः सवसर्वेभ्यो नमस्ते अप्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥३॥ ॐ तरपुर- 
षाय विद्महे महादेवाय धीपहि ॥ तन्नो रुद्रः प्र बोद्यात् ॥ ४ ॥ ॐ दशान; सवंषि 
दानामीश्वरः सकैभूतानां ब्रह्माधिपतिेह्यणोधिपतिषह्या चिवो मे अस्तु सदाशिवोम् 
॥५॥ इति पचमित्तरेनेयेतमवस्यावषथ्यसं मवस्य वा भस्मनो दक्षिणहस्तेन गदी 
त्वा सव्यहस्ते करण दक्षिणहस्तेनाच्छादन ॥ अभ्निरित्यादि भस्माभिमत्राणां पि 
प्परादङषिः गायत्रीढदः काछाग्निरुद्रोदेवता भसाभिर्मत्रणे विनियोगः॥ ॐ अभि- 
रिति मस्म वायुरिति भत्मजरमिति भस्म स्थरमिति मस्म व्योयेति मस्म स्व हा 
इदं भस्प मन इत्यतानि चक्षुषि भस्पानि तस्पाद्ष्तेमेतत्पाञ्चुपतं यद्धस्पागानि ससश 
तरपादृष्रतमेव तत्याश्चुपतं पशपाशगिपोक्षायेति मत्रेण त्रिखो भस्मनोभिमेत्रणे ॥ 
आपोज्योतिरिस्यसय प्रनापतिक्षिः यजुः बरह्माभनिवायुमू्या् देवता मस्मन्यप अ~ 
सेचने विनियोगः ॥ आयोञ्योतिरसोगतं ब्रह्म भूखबःस्ररोम् ॥ इति त्त्रेण जर।- 
धिषे विष्णु ध्यायन् मस्पन्यप आसेचन अनमःशिवायेति पत्रेण वा ततः संपदने। 

स्वगि भस्मोद्ध च ॥तद्था) ईक्ान इत्यस्य दईचान ऋषि; अवुष्टुप् छेदः रूरो- 

देवता श्विरधि भस्मोद्धूलन परिनियोगः ॥ शानः सवे वि० शिरसि ॥ . ॐ तद्पुर- ` 

प्येत्यस्य तसुर१ऋषिः गायत्रीछद्ः रदरोदेवता मुखे भस्मोद्धख्नै विनि० ॥ ॐ त~ 

तपुरषायेति एुखे ॥ अधोरेभ्य° हृदये भस्मोद्धलने विनियोगः ॥ अधोरेभ्योथघो ° 

हृदये ॥ वापदेवयेत्यस्य० गुह्ये भसमोद्धलने° ॥ ॐ वामदेवायेति गुह्ये॥ सदोजात- 

मित्यष्य० पाःयोभस्मोद्धलने° ॥ ॐ सथोजातं प्रपद्यापीति पादयोः ॥ प्रणवेन म~ ` 

स्तकादिषपाद।न्ते सर्वागे ॥ ततद्धिषुडयारणं॥ मानस्तोक इत्यस्य इत्सकहमिः जगती- 

छः एकोरुद्रो देरत। भस्पोद्धरणे विनि ॥ ॐ मानस्तोक० इति भस्मोद्धरण ॥ 

यवकमित्यस्य वसिषटुकरुषिः अटुष्टुपः; अयब्को रुद्रोदेवता ॥ तयायुषमिति नारा- 

यणक्षिः .उप्णिक्ड्द्ः आशचर्देवता भस्मना तिषुद््ारणे भिनियोगः ॥ यास्य 

प्रथमारेखा सागाईैपर्यधाकारो रजोभूरोकथातमा क्रियाशक्तिकग्वेदः पातः सवनं 
प्हादेरो दैवता ॥ यास्य द्वितीयारेखा एच दक्षिणाप्िरकाएः सलवपन्तरिक्षमन्तरा 



( ६१८ ) 
पमाचेच्छाशक्तियेञवेदोपाध्यैदिने सवनं महेश्वरो देवत ॥ धाध्य वतीयवा कं 
आहवनीयोमकारस्तमोचो परमातमा ज्ञानराक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवने शिषो देभता॥ 
इति ध्यायन् ॥ ॐ येषं यजामहे ॐ उयायुषं नमद््नेरिति द्वाभ्यां क्था 
मध्यपांगुङिभिचिषटमिः चिप धारयेत् ॥ एवमेताभ्यां ऋगभ्यां ठलटे वक्षति. 
केथयो; इत्येवं पंचमु स्थनेषु तरिषुदधारणं॥ यद्वा ङछारे बहोः हृदये नाभौ चेति 
पचस धारयेत्र ॥ यत्त बृहन्लाबारोपनिषदि द्वात्रिरर्स्थानेषु षोडश्ञस्थानेषु द्वादश । 
स्थानेषु अष्ट स्थानेषु विकखेन त्रिपुदूभारणपकारा उक्तास्ते तत एव जेयाः इदंच । 
भस्मोद्धछनं तिददूषारणं च॥ चतुराश्रमीणां साधारणं निचय च॥ एवं क्षत्रिपप्ःथयोरपि 
भस्मनोद्धलने तरिपुडधारण च ॥ क्षत्रियस्य तु धुखे उद्धलनवनुदधकन ॥ सर्वगो " 
द्रन न कायं राजन्यप्य यथाविधि॥ रुख विना तु तप्तवेशद्धलय क्रमयोगतः ॥ . 
इति -बृदन्नाबारोपनिषदिश्रवणात् ॥ एवं शूद्रस्यापि प्रोधियागारस्थपचनाभ्रिजेन . 
भरमनाविदहितमजवर वक्ष्ाण ्वोतरेणोदूलनं जिपुंडयारणं च ॥ नमोन्तेन रिषि. 
नव शूद्रः शुशवषणे रतः ॥ उद्कनं त्रिं च भ्या नित्ये घमाचरेत् ॥ इति वा- 
सिष्टङिगात् ॥ बाह्मणस्तु सथुद्धरय तरिषु धारयेत्ततः ॥ क्षत्रियस्य तथा प्रैशय. 
ु्रस्योदकनं स्यनेव् ॥ इति सिद्धान्तागमे हैवरेण शूद्रस्थोदखनवभैमिसुक्तं ॥ 
तेनोद्धलनं वेकर्पिर॥ शुशरुषणे रतः स्वधर्मनिरतः स शुद्र इत्य्ः॥ िमोपि मसमोद्ध- 
ने अशक्तथेच्छिरो रलायवक्षस्कयेषु त्रिदूधारणमेव इयात् ॥ काटागिद्धोपनिः ` 
पदि भस्मोदकनस्यानमिहिततवातर ॥ उद्धकनेप्यशक्षथेत् त्रिषुंदादीनि कारयेत् 
इति बृहञनाबाखोपनिषदि श्रवणा ॥ भस्मोद्धलनामावे च्रिषई तु विधीयते ॥ १. । 
ध्यान्हात् भाग् जरेषुक्तं परतो जछ्वजितपिति सिद्धान्तागमाचच प्रयोगपारिजपति तु 
विरोषः ॥ धाय भस्म त्रिभुदं तु गृदीणा नशसयुतं॥ साकाठं भवेत् क्षीणां यतीनां 
जकवजिते ॥ वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीननृणां तथा ॥ मध्यानासाक नर. 
ुक्तं परतो नकवनितं ॥ मध्यागुखित्रेणेष सद क्षिणकरस्य च ॥ निपट धारयेत् 
विदान् स्वकरमषनाशने ॥ इति ॥ स्पृरिरत्नाक्ट्यापपि ॥ प यमानापिक्रगुष्डेरनु 
छोपविखोमतः ॥ अतिस्यस्पपनायुष्यमि दीधैतपः प्यं ॥ नेजदुमपमाणेन तरिपुरं 
धारयेत् द्विनः ॥ षडेगुरप्रमाणेन ब्राह्मणानां त्रिषुडक॥ पाणां चतुरंगुखं वेदयाना 
यगु तथा ॥ शूद्राणामपि स्वैषमेकांुख्य त्रिपुंडकम्। इति मस्मधारणविधिः ॥ 
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॥ अथ इद्राक्षधारणावाधः॥ 

विविक्तदेशे च सलाप्तनस्यः शुचिः समग्रीवरिरः क्षरीरः। अन्तयात्रमस्थः स. 
कलेद्धियाणि निरूध्य भक्तपा स्वयुरं प्रणम्य ॥ १॥ हृन्पुडरीकं षिसने विशदं गि- 
चिन्त्य प्रध्ये विशदं विशोकं ॥ तथादिपध्यान्तगिदहीनमेक वि चिदानदस्ठरूपम- 
वभत ।॥२॥ उपाप्तहाय परमेश्वरं पथ त्रिखोचनं नीलकंठ प्रान्ते ॥ इति ब्रहना- 
बारोपनिषदुक्तपरकारेणोमासहायं शिवं ध्याला ॥ .ॐ अर्यवकं यजामह इत्यनेन 
दोवषदक्षरेण वा प्रतिष्ठितदाक्षाणां प्रतिष्ठपेत्रयोरन्यतरेण वारणं ॥ राक्षधारणं षु- 
ण्यं केन वा सदये भवत् ॥ महाव्रतमिदं प्राहूयुनयस्तचर शिन इत्युपक्रम्य सदस 
धारयेचस्तु रद्रक्षाणां धृतं वते ॥ तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा सद्रस्तथव सः ॥ अ- 

भावे तु सदस्रस्य बाहोः षोडश षोडश्च॥। एक शिखायां करयोरदश द्वादशैव हि॥ 
्रातरिशतकंटदेशे तु चत्वारिंश मस्तके ॥ एकेककशयोः षट् षट वश्रस्यषटोत्तर॑शते ॥ 
यो धारयति स्द्राक्षान्हदरवश्योपि पञ्यते ॥ मूक्तापवारस्फरिकरोप्यवेद्यकांचनैः | 
समेतान धारयेचस्तु खद्राप्नान स शिषो भवेत ॥ केवछानपि सद्राक्षान् यथां 

बिपभतियः। ते न स्पृशन्ति पापानि तमांसीव विभावधरुम् ॥ इति।॥ बह्मोत्तरखड- 
कारेण बोपदेब्ोऽपि ॥ सद्राक्षान्कंटदेशे दशचनपरिमितान् पस्तक्रे विश्यति दरे षट् षट् 

फणपदेशे करयुगरदते द्रादस्च द्रादरेव ॥ बाहोरिरोः कलाभिनेयनयुगह्रवे प- 
कमेकं शिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः करयति चतक षः स्यं नीखकंठः ॥ के- 
चित्त इन्दोः काभिः पृथगथशिखा सूतज्रयोरेकमेकपिति वदन्ति ॥ तिना मत्रेण यो 
धत्ते सदराक्षान् सवि मानवाः ।; स याति नरकं घोरं यावदिन््राथतुदा। इति स्का- 
न्दोक्तलार्दो नम ईति परयेकमष्टोत्तरशतं जपिता शिवांभसा प्रक्षाल्य श्राक्षन् 
धारयेत् ॥ निणेयदधिधो ॥ पंचामृतं प॑चग्यं स्नानकाठे प्रयोजयेत् ॥ स्राक्षस्य 
प्रतिष्ठायां मतर पेचाक्षरं तथा ॥ त्यैवकादिरमत्रे च तथा तत्र प्रयोजयेत् इति॥ 

॥ अथ भूतशुद्धिः ॥ 
तत्रादौ स्ववामभागे अग्रोदककरश्स्यापन ॥ पस्वदक्षिणमगे. षंगदिष्- ` 

जोपकरणंस्थापने ॥ पुरतो गंधादिपार्जाणां स्थापन ॥ स्वपृष्टमगि हस्तमक्षारनाथं 
चारस्य च स्थापनं॥ ततो घृतदीपस्यापवे तिकत्दीपस्थापन समाचरत् ॥ त्रि- 
राचम्य प्राणायामान् दता जिमात्रप्रणवोचारणं ॥ श्री धुरूभ्यो° श्रीगणेज्ाय० र- 
परीनारायणाभ्यां० उपापहेश्वराभ्यां० इति प्रणम्य ॥ सुुखशेरयादि पठिता ॥ 

जलमादाय ॥ देश शो स॑कीरथे पूेदतसं पएस्पसिद्धये अघटकरद्रनप ददहोप रभो 
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= ओीभूतं भूतछद्धिषाणवतिषठान्तमात्कान्यासवहिपाविकान्यातादिदै च करिष्ये ॥ 
इति सेकरपं यजमानः स्पकवेकते हरयात् ॥ तिक् कते तु अष्टुकश्पणो ब. 
मणो यनमानस्यातुहया अषकख्दनपै अषकखद्रहोपं करिष्यामि तरंगलेन भृतधरु- 
द्धयादिन्यासाथ करिष्यामि ॥ इति संकसपं ऋलिजः इयुः ॥ अथ भूतश्ुद्धिः ॥ 
तथा ॥ पादादिनानुपयन्तं पृथि स्थाम तचतुरस् पीतवरश गजरांछित ङं बी- 
नयुक्तं ध्यीयेत् ॥ जान्वादिनामिपयेन्तै अपां स्थानं तवद्धच॑दराकारं शुध प. 
रस्ति वमिति बीजयुक्तं ध्यायेत्॥ नाभ्यादिक्ैटपर्यन्तं अध्निस्थाने तच त्रिकोणा. 
कारं रक्तवणे स्वस्तिकलाहितंस्वीजयुकतं ध्यायेत् वंडादिश्रपष्यपथन्तं वायुस्थानं 
पट्कोणाकारं पटविदु रंसि छृष्णक्ण ये बीजयुक्तं ध्यायेत् | भूपध्यादि बरह्मर्- 
पयन्तं आकाशस्थाने तच्च इत्ताकारं ष्वनलांछितं धृत्रषण हं बीजयुक्तं ध्यायेत् ॥ 
एवं स्वशरीरे पचपहाभूतानि ध्यास तस्मषिकापनं इयात् ॥ एृथिवीमप्यु प्रवि 
पयापि ॥ आपोग्नोपत्रि० अत्रि वायो प्रवि वायुमाकाशे भवि० आकाशं प॑चत- 
म्मात्ाहैकारमहदासिकायां पाठ्कासहकशद्बह्मसवरूपायां दृेलार्थभूतायां मर्ति- 
रवरूपमायायां प्विङापथामि ॥ तथाविधां मायां च नित्यश्दधबुडथुक्तखमावे स्वा- 

 त्मभ्ङाशरूपै सत्यज्ञानानन्तानंदलक्षणे परमकारणे पराभूते परब्रह्मणि भविरा- 
 परयामीति समस्तदशादिभपंचव्रह्मणि भरविछाप्य ॥ तच नितयश्द्बुद्क्तस्माव॑ 
सचिदानंदसरूपं १रिपूण परंव्येषादपस्मीति विरा भावयेत् ॥ एप ध्यासा 
यथोक्तघवरूगात् सकेञनेश्वथशक्तियुक्तात् प्रणवास्ात् पर्रह्मणः सकाशात् हदे 
खायेभूतायेभूना सवेम॑न्रपयमा्का स्कशद्वब्रह्मायिकाः पददंकारादिपैषतन्माजादि 
समस्तप्रप॑चकारणभूता प्रकृतिरूपा माया रभ्युसपवदरित्तरूपेण परादुभतेतिध्यासरा ॥ 
तस्या मायायाःसकाशात् यथोक्तमाकाशषुखने ॥ आकाश्चा्रायुः ॥ वायोरग्निः ॥ 
अग्नेरापः ॥ अद्धधः पृथिवी ॥ तेभ्यः पंचमहा मृतेभ्यः सकाशात् खशरीरं तेजो- 
मयं पुण्यास्मकं सवेगुरुषाथसाधने देवताराधनयोग्यष्ुखन्नपिति ध्यासा तस्मिन् 
स्वशरीरे सर्ातमकं सवे सवेशक्तिपमन्विते सप्तं मंतरदेवतामयं सचिदान॑दसवरूप 
परबह्मासपरूपेगानुपविर्यतीति भावयेद् ॥ एषा भावना सख्या मृतञचुद्धिः ॥इति॥ 
` « अथपरा मृतश्चद्धिः "पमकद जञाननारेशवयाष्टदलं वैरा्यकणिकरं हदा. 
भोजं ङकखितस्वेन ध्यास्वा तच्च प्रणवेन विकसितं त्वा ततकगिकातिस्यमैतन्यालकं 
जीवं प्ठुतप्रणबोच्चारणेन सुषुम्णा नादीमागैनो निगैमय्य ॥ तं जीवं द्रादश्ात- 
 स्थितसद्दखकमठे निविष्टपरमासना सौकीढृत्य सश रीरकरपषनजातं पुरष।का- 
कारेण हसो विचिन्त्य शोषणदृहन्ावनानीत्थं ्र्याद्॥ व्रह्महत्पा भिरं च सरण 
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स्ेययुनद्यं ।॥ सुरापानषदधुक्तं गुखतरपकयि्थ ॥ रत्वयोगिपदमगपर्यैगवा, 
तकं ॥ उपपातकयोमाणं रक्तश्मश्रविखोचन ॥ खङ्चयेधर पापं कृष्णं ङप्तो विचि- 
तयेत् ॥ ष्टवं पापपुरपं इक्षो ध्याखा नामिपदेरो स्थितं षट्कोणषट्धिदट्खांछितं 
इृष्णवण वायुमंडङान्तगते य इति वीजो स्थितवाजुना सोषयिखा ॥ पुनस्ते पाप- 
पुरषं हद यमदेश स्थितत्रिकोणस्वसितकखां छिताग्निपडडान्तः स्थितं ₹ इत्यमिनिवी- 
नोत्यिताग्निमा दाहयता ॥ तं मस्मदक्षिणनासापुटेन निःसाशच ॥ खपध्यस्थिता- 
दचद्राकषरपञ्मलांछित शुक्वरणामृतमंडरखान्तः स्थित वे -इत्यप्रतवीजोस्यामृतधासया 
निष्करमषं स्वशरीरे आषाव्य शद्ध कत्वा द्रा शावस्थितपरमासना सह स्थितमासानं 
तेन सह खु खुम्णा नाडीमा्गेण पू्वौक्तहद यकमले प्रणवेन स्थापयेत् ॥ इति ॥ 

अथान्यपरकारेण मेतश्युद्धिः `>-वापनासापुटसमीपे वायुमडलस्थं ` वयुः 
ध्यात्वा तं चामनासया अ्ष्य वायुबीजोस्वार्णेन शरीरस्थदोषनत सशोष्यं ॥ 
दक्षिणनासया. निगेम्य दक्षिणनासापुटखमीपेऽग्निमेडरस्थितार्न दक्षिणनास्षया 
आकृष्य अग्निवीजोच्चारणेन शरीरदोषजातं दण्ध्वा ॥ वामनासया नि्ेमय्य ब्रह्म 
स्थित पूण चंद्रमडङरिथतागृतधाराकारेण खुुम्णा मार्गात् शरीरान्तः परवरह्य शरीरं 
फराग्य रखुमितस्यमृतबीनोस्चारणं कृत्वा प्रणवेन यावन्निरोधं जीन् प्राणायामान् प्रणवार्थं. 

न्तयन कयांदिति भृतथुद्धिः ॥ एवं त्रिविषा भूतशचदधरमतरदेवमकाशिकायष्ुक्ता ॥ , 
रयान्तरे उ यायुबींजानि बीजानां ऋष्यादीन्युक्तानि ॥ बीजावततैने संख्याप्युक्ता ॥ 
तद्यथा॥ यिति वायुबीजस्य किष्किधक्षिः जगतीखदः महापर्यवायुरदेवता यबीज 
बिहुः शक्तिः तेन पापपुरषवायुना आस्नो वाक्कायकमेद्तपापपुरुषशोषणे विनि ' 
योगः ततो नाभिपंडे द॑शदश्च मणे षट्कोणमेटलपध्यस्थं वायु दङष्णवर्णं ध्यात्वा 
यं इति बीजं षदट्वारं भवत्तयन् बामनास्या वायुमापूयं पुनस्तं बीजं द्वादरवारा- 
व्यन् चायुन्निरुध्य पुनस्तं बीजं षड्वारं आवत्तयन् दक्षिणनासया वायुं रेचयेत् ॥ 
एवै त्रिवारं ला प॑चभूतानां शोषण पाषषुरुषेण सह इयात् ॥ ततो रं इत्यभ्निवी- 
जस्य करय पक्षिः त्रष्टप्दः जातवेदो अगिनरदेवता रं बीज विदुः चक्ति; तेन 
समिद्धमदापरखयाग्निना पापपुरुषदहने षरिनियोगः ॥ पुप्ेवव र॑ बीजं ६-१२-६ 
त्रिबारमादत्य पापपुरुषं दग्धं भावयेत् ॥ ततो व इत्यगृतबीजस्य दिरण्यगमेषिः ` 
गायत्रीखद वरूणपरमात्मादेवता वं बीजं बिदुशक्तिः पापश्चरीरमस्मष्टवने विनि- 
योगः ॥ परूचेवत् वैबीज ' ६-१२-६ श्रिंशवत्तयन् तद्भस्म प्छावयेत्र् ॥ . मथ ब्रह्म 
र॑भस्थिताच्चन्द्रमंडङात्तदसदरकमरुकणिकापध्यवत्ति - तद्वीनक्चष्दभृतधाराषहक्षेः ` 
स्वकटेवरमा पूरितं -ध्यायेत ॥ ततो कं इति पृथिषीवीनस्य वरादकऋषिः जगतीडद्ः ` 

४१ 
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इः परमात्मा देवता छं बीज विदुशक्तिः तेन गोखकाकारफरणे विनियोगः ॥ 
पृषेषत् ठैवीजे ६-१२-६ जिशषत्य गोलकाकारे क्यात् ॥ ततो हं इति आकाश- 
बीजस्य परमेषठीऋषिः जगतीचेदः परपास्पादेवता हंषीजे विदुश्क्तिः तेन गोटकरे 
शरीराकारकःरणे विनियोगः ॥ पुवेवत् हवं ६-१२-६ तरिरावषयन् गोलके श- 
रीराकारं भावयेत् ॥ एवै स्वशरीरं निरस्तसमस्तकिरिविषं देवताराधनयोभ्यं सिद्धं 
विभावयेत् ॥ इति.॥ | 

॥ अथ प्राणप्रतिष्ठा ॥ 

अस्य श्रीप्राणपतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मविष्णुपदेष्वय ऋषयः ग्यजुः सामानि 
छदांसि पराप्राणशक्तिदेवता आबीनं हीशिक्तिः कोकीटकं मम प्राणपतिष्ठापने वि- 
नियोगः ॥ इति कृतां नङिरूक्वा न्यसेत्॥ ॐ. ब्रह्मविष्णुपरेन्वरकषिभ्यो° रिरत॥ 
ऋग्यजुःसामछदोभ्यो° भख ॥ परणशत्ये देवतायै हरये ॥ आबीजाय० गुह्ये ॥ 

 द्ीशक्तये ° पादयोः ॥ कों कीलक्राय० नाभो ॥ॐ आंहींकोंअकंसखगषैङ 
आकादवारबग्निसङटपृथिष्यातसने आं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ आंहीकोंई च 
छं अ बब्दस्पषेरूपरसगेधासने ई तनेनीभ्यां नपः॥ ॐ आहीको ऽद 
दं ठं णे भोजतर्चश्ुनिहाप्राणासने ॐ पध्यपाभ्यां वषट् ॥ ॐ अहं कोँषंतं 
यदं धने वाक्पाणिपाद्पायूपस्थातने रँ अनापिकाभ्यांहु॥ ॐ आं हीक्रों 
ओंधफं्वमे मे वचनादानविर्गागमनानैदात्मने ओं कनिष्ठिकाभ्यां बौषट् ॥ 
भ्ञांद्वीकोभयंरंरुवंबष॑ंसंहं ठप मनोबुद्धिअहकारवित्तापने अः 
करतलक्ृरपृष्ठाभ्यां फट् ॥ एवे हृदयादिन्यासः ॥ ततो नाभ्यादिपादद्रयाक्रान्तं भां 
नपरः ॥ कंडादिनाभ्यन्ते हीं नपः ॥ मूद्धादिकंन्तं कों नमः ॥ ततो हमले 
वायव्यदले य नमः ॥ आग्नेये रं नमः ॥ पूत ठं नमः ॥ ईशाने द नमः ॥ नैते षं 
नमः ॥ उत्तरे से नमः ॥ दक्षिणे हं नमः ॥ कणिकायां क्षं नमः ॥ इत्येव न्यस्य ध्या- 
येत् ॥ रक्ताभ्थिपोतारणपद्सेप्थां पाशांइशाविक्चुररासभ्ाणान् ॥ शुकं कपाठं द्- 
धतीं करान्ने रक्तं त्रिनेत्रां पणमामि देवी ॥ इति ध्यासा हृदये हस्तं निधाय ॥ 
्आंदीकोयरंलुवंशंषंसंहं दषः सोहं मम प्राणा इह प्राणाः ॥ॐ आं 
दीकरोय॑रंकुवंरषसंदहं हेतः सोहं मम जीव इह स्थितः॥ ॐ आंहींकों 
यरंकंवंश्षसंहं हसः सोहं ममसरवेन्दरिाणि॥ अओआंहींक्रोयरुढवं 
शंषेसं हं हंसः सोहं मम वाङ्पनशश्ुःप्रोत्रजिहा ्र'णपाणिपाद इहागत्य सुतै चिर ` 
च््ठन्तु स्वाहा॥ इति प्राणप्रतिष्ठा तरिजप्तरा। निन शरीरं ज्योतिः श्वरूपं मावयेदिति। 



(३२३ ) । 

॥ अथान्तमातकान्यासः ॥ 
= तत्रादौ स्वरैः पूरकः कादिभिः इंभकः यादिभिः रेचकः इति क्रमेण पातृ 

वर्णैः प्राणायामत्रयं इूरयात् ॥ अस्य श्रीमाठ्कासरस्वतीपत्रस्य बह्माकषिः गायत्री 
छंदः पातृकासरस्वती देवता दरो बीजानि स्वराः शक्तय; अव्यक्तं कीक मात्का- 
न्यासे विनियोगः ॥ इति कृतांजछिरुत्षा न्यसेत् ॥ ब्रह्माक्रषये० शिरसि ॥ 
गायत्रीरदसे ° युखे ॥ पावृकाप्ररस्वत्ये देवताये° हृदये॥ हदट्भ्यो बीजेभ्यो० गुद्ये॥ 
स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो° पादयोः॥ अव्यक्त शीरकाय० सर्वागे॥। इति ऋष्यादिन्यासः॥ 
ॐ५कंखमगयधेङआं अगुष्ठाभ्यां नमः ॥ अ ईच॑छंज ङ्ज ई तननीभ्यां 
स्वाहा ॐउदटैठेडंदढंण ङ प्रध्यपाभ्यां वषट् ॥ अएतंथंदघपनंरे अना. 
पिकाभ्यां हु ॥अ्ओंपंफंवंभेमं ञं कनिष्टिकाभ्यां बोषट्॥ अॐअयरंलं 
वंकश्ेषेसरदहंलक्ष अः करतरकरपृष्ठाभ्यांफट् ॥ एवं हृदयादिन्यासः ध्यानम् ॥ 
पचाश्द्रगभेदे विहितवदनदोः पादयुक्कृक्षिवक्षो देशां भास्च्कपदाकङितशशिकरां 
बिदुङुदावदाता॥ यक्षस्तक्कुभविन्ताङिखितवरकरां त्रीक्षणां पञ्चसंस्थापच्छाकखा - 
तुच्छस्तनजधनभरां भारतीं तां नमामि ॥ १ ॥ दक्षिणोध्वेकरमारभ्य दक्षिणाषः ` 

करपयन्तपायुघध्यानं ॥ इति ध्याखा ॥ पानसोपचारे; संपूज्य न्यसेत्॥ तत्र पथमो- 
अन्तर्पातृकान्यासः ॥ मूलाधारध्वनि श्रुला परुद्धा शक्तिङंडङी ॥ अवटपावकपे - 
काशा सुध्पतेजः; सखरूपिणी ॥१॥ मूलाधाराच्छिरः पद स्पृशन्ति विद्यदाड़तिः ॥ 
तया स्पृष्ञ्चिरःपश्चादमृतोधस्वरूपिणः ॥२॥ निगेतान्पाठकावर्णान्मुपुम्णा वसना 
तनुं ॥ व्यापयिता स्थितान सर्षानिवं ध्यात्वा भविन्यसेत् ॥ इति दक्षमरूपां बण 
त ध्यात्वा ॥ कंठे विश्चुदधिचक्रं षोडश्चदरकमङं उर्वेणुख ध्यास पूर्वादिपादक्षि 
ण्येन ॐ अनमः आनमः ईनमः ६३ कऋकटृटृठएओंओंअ अः॥ इति 
पोटक्चस्वरान् क्रमेण विन्यसेत् ॥ ततो हदये अनाहतयक्रे द्रादकश्चदख्कमरे ध्याला 
तदेषु पूर्वादिपरादक्षिण्येन अकंनमःखंगं षडचछजङ्ञटेठं॥ इति 

(न्तान् द्रादशवर्णान् विन्यसेत् | ततो नाभिंडछे पणिपुरकचक्ग दर्द खकपरं 

परागत ध्यास्वा ॥ तदेषु पूर्वादिभादक्षिण्येन ख्उनमः अदँनमः णैर्तयदं 
ध पंप ॥ इति फान्तान् दश्वर्णान्. विन्यसेत् ॥। शिगमूले स्वाधिष्ठानचक्रं षट् - 
दक क ध्याला तदेषु भरादक्षिण्येन ऊ व नव्ःभमेयंरंठ इति षटूर्णान् 
विन्यसेत् ॥ गुदमेदान्तरे मूकाधासवक्रं चतुदंटकमलं ध्याता तदेषु क्रमेण ॐ 4 
नःप सं इति चतुेणान् विन्यसेत् ॥ भूमध्ये जतह्गाचक्रं द्विक ध्यात्वा तहु 

॥ 
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. छयोः प्रादक्षिण्येन ॐ ह नप; ॐ क्षं नपः इति वशेदं विन्यसेत् ॥ इति अन्त. 
ठृकान्यासः ॥ सच मनसैव कायैः ॥ पुष्पेरनामया वापि पना वान्पसेदणूनिति 
दक्निणाभूचितदितोक्तेः ॥ ततव ध्यवस्था ॥ पृरदेवतामूक्तौ सागुष्ठयानामिकया 
स्पदे म॑नपतौ मूखाधारादिचक्रेषु तत्र करस्परशा संभवात् ॥ इति ॥ . 

॥ अथ वहिमाठकान्यासः ॥ | 
 ,.तघ्रादो भराणायापत्रयं पूववत् ॥ इष्यादिकरषटगन्यासादिकं पूर्वत् विन्य- 

स्थ ध्यायेत् ॥ आधारे डिगनाभौ भकटितहूदये ताटुपूढे रटे द्व पत्रे षोडशारे 
द्विदशदशदले द्रादश्चादधं चतुष्के ॥ बासान्ते बाछमध्ये उफ कठसदहिते कंटदैशे स- 
राणां हं क्षं तखाथेयुक्तं सकदलगतं वणेरूपं नमामि ॥१॥ इति ध्याता मान- 
सोपचार संपूज्य न्यसेत् ॥ अनमः ठलाटे ॥ आं ०. पुखत्ते ॥ ई० दक्िणमेत्र॥ 
३० वामनेत्रे ॥ उ दक्षकणे ॥ छंवामकं ॥ ऋ दक्षनासापुटे ॥ क वामना प्रापुर॥ 
ठं दक्षफपोटे ॥ दं वामकपोठे ॥ ए उषवोष्टे ॥ ए अधरोष्ठे ओं ऊध्वदन्तप्तो॥ 
ओं अधोदन्त्ष॑क्तौ ॥ ॐ नमः रिरसि ॥ अः नप; युखमध्ये रसनायां ॥ क द्- 
कषिणबाहुमूटे ॥ से दकषदपरे ॥ गं दक्षिणमणि्वधे ॥ पं दक्तिणकरागुलिपूले ॥ 
ड इः नपः दक्षिणकरां गुल्म ॥ च वामबाहुमूे॥ छ वामबाहुकूषैर॥। ज वामपणि- 
वये ॥ दं वामकरांगुढिमपरूछे ॥ ज वामकरंुसयत्रे ॥ ठ दक्षपादमूरे ॥ ठं दक्षिण 
नानि ॥ ड दक्तिणगुरफे ॥ ठै दक्षपादांगुलिमृढे ॥ णे दर्पादांयुरधप्रे ॥ ते 
वाप्रपाद्मूखे ॥ थ वापरजानुनि ॥ दं बामगुर्फे ॥ ष वापपादांगुिमृङे ॥ नं वाप- 
पादागुस्यग्रे ॥ पं॑दक्षिणङक्नो ॥ फं बामङ्क्षो॥ बं पृषे ॥ मे नाभौ ॥ प उद्रे॥ 
यं हृदये ॥ रं दक्षांसे ॥ छ कङुदि ॥ वं वापि ॥ इं नमः हृदयादिदक्षफर प्रान्त 
पं नप; हृदयादिवापकराग्रान्तं ॥ सं हृदादिदक्षपादाग्रपयन्तं ॥ हनम; हृदादिवाम- 
पादाग्रान्त ॥ ठनमः हृदादिद्क्षव दाग्रनाभ्येतं ॥ क्षनपः हृदयादि अमध्यान्तं इति 
केवलमात्कान्यासः ॥ अत्र विदुयुक्तत्मक्षराणां बीयेयोजनाथेमिति संमरदायः। (क 

` एव भूतशुद्धयादीनि द्रागलेनानुषटेयानि इति परछुरामादयः हेमाद्रि महा्ण॑व दैव 
याञिकनारायणभदरादिभिभूतशदधयादीनि श्रगतेन नोक्तानि ॥ युक्ततरं चेतदित्य- 
नये ॥. भूतथुढधादीनां तांत्रिकर्मनपूनाजपा्ेगत्वे तं्रसयपरमाणत्वात् वैदिकप्र 
पूनानपाथगसे वेदिकपेजयपाणाभावात् ॥ अन्यथा सष्योपासनादिषु स्वैषपि ` 
मेदिककमदु भूतशुद्रधायापत्तेः ॥ न वेष्टपत्तिः ॥ -शिष्टाचारदरैनादरिति ॥ भरे 
ठु भूवथद्धायक्रणे न श्रगुण्वम् ॥ करणे तु फलभूयस्छमिरयाहः ॥ इति ॥ . ' 
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॥ अथ छंदपुरषन्यासंः ॥ | ॥ 

द्रा गभूतान् न्यासान् अनादेशे अगुष्ठानामिकाभ्यां रयात् ॥ आदेशे तु यथा- 
ददो ॥ तत्र॒ तावच्छेदपुरुषस्य शरीरे न्यासः ॥ ॐ तियैबिलाय चमसायोधृवु - 
प्राय च्द्ः पुरुषाय० शिरसि ॥ गोतममारद्राजाभ्यां० नेत्रयोः ॥ विश्वामित्रनमद- 
्िभ्यां० श्रोत्रयोः ॥ वसिष्टकर्यपाभ्यां० नासापुटयोः ॥ अत्रये० वाचि ॥ ॐ 
गायत्य छंदसे नपः अप्रयै०° रिरति।॥ उष्णिहे छंदसे° सवित्रे° ्रीवायां ॥ बहत 
छैदसे° बरस्पतये ° अनूके ॥ अनू पृष्रःशः ॥ बृह्र्थतराभ्यां यविपृथिवीर्पाण 
षाहोः ॥ विष्टुमेखदसे° इन्द्राय० पध्ये ॥ मध्यघुदरं ॥ नगस्य छसे आदि 
त्याय° श्रोण्यो; ॥ अतिछदसे० प्रजापकतये° िगे ॥ यज्ञाय रूपाय छश्से° ३. 
शवानराय० पायो ॥ अनुष्टमे वेदसे विन्पेभ्यो देवेभ्यो उरगः ॥ पंत च. 
दसे° मरुदयो° अष्टीव॑तो; ॥ ॥ अष्ठीवान् जानुः ॥ द्विपदयि छदसे० किष्णञे° 
पादयोः ॥ विड्दंसे वायवे प्राणेषु ॥ प्राणवायोः सचारस्थाननाधिका भ्राग- 
शब्देनोच्यते ॥ ॐ न्युनाक्षराय छदसेऽ अद्धयो० दस्तद्रयविपर्यातिन मस्त- 
कादिपादान्तसर्बागिषु ॥ इति सर्वाजुक्रपसुत्रविहितः पुरुषन्यासो रद्रांगतया 
त्य इति देवयाहििकादयः ॥ | 

॥ अथ महान्यास्षप्रयमः॥ 

 तत्रादो बोधायनसूत्राचुक्तो हेमाद्विपहाणेवादिष्वनुपात्तोपि देवयाहिकपद्तौ 
उक्तो विशेषः प्रदश्यते ॥ तत्र पुरशरण ॥ ॐ कारस्य बह्म षिः . देवी गायत्री 
परमास्माग्निदवत। ॥ महाव्याहूतीनां प्रजापतीक्रषियथाक्रमे दैवीगायग्री देष्युष्णी- 
क् दवीगायत्रीछंदासि यथाक्रममग्निवायुसूयों देवताः चत्वारि श्गेस्यस्य प्रजाप्रति 
ऋषिः साध्या वा ऋषयः चिष्टुपठदः पगोक्तकऋषमरूपो यद्ग पुरषो देवता ॥ जा- ` 
तवेदस दरंपस्य करयपक्रषिः व्रिष्टुप् छेदः अग्निर्जातवेदो देवता ॥ सर्वेषां पुरथरणे 
िनियोगः ॐ भूवः सखः चलारि शंगा०आविवेश। १॥ ॐ जात्रेदसे सुनवाम° 
अक्षरं ब्रह्मसदने वेदानां शिर उत्तमं ॥ जतवेदश्छदसां मातत्रह्मभूथुवः स 
रोय् ॥३॥ इति भेत्राणां सङ्ृज्नप एवात्र पुरश्रणं ॥ भगवमहाव्याहूतौनां ऋष्यादि- 
केप्रागवत् स्मृता ॥ चतुः सक्तिरि्यस्य दध्यड्थवगक्रषिः महाग्याहतिछद धरो 

` दवता आसने विनियोगः ॥ ॐ भूशधदः खः चतुः सलक्तिरिलादिकेन व्रत सतभि- 
मेत्यन्तेन पणवं महाव्याहूविपूषकेन पेतनेण आसनस्परय इति ॥ अपरे तु नैत- 
दूसुतिषठन्ती ॥ बोधायनपुत्रेनूक्तसदं ॥ इति ॥ = . 



( ३२६ ) 
८८ अथ षडगन्यासः ?-पनोजुतिरितयस्यामिरसो बदस्पतिश्धिषिः यजुरिे- 

देवा देवता हृदये न्यासे विनियोगः ॥ ॐ पनोजूति० ॐ प्रतिष्टेति तरन्त हृदयाय 
नम इति हृदये ॥ अबोध्यग्निरिति म॑त्रान्ते श्षिरसे स्वाहेति शिरसि ॥ मृद्धानं दि 
व° इत्यस्य मरद्राजकषिः तरिष्टप्छदः वे्वानरोऽग्नरदेवता शिखायां न्यासे षिनि- 
योगः ॥ ॐ मूद्धाने इति मंजन्ते शिखाय वषडिति शिखायां ॥ मर्ाणीत्य्य दि- 
वस्वान् ऋषिः त्िडपेदः छिगोक्ता देवता कवचे न्यासे विनियोगः॥ ॐ मर्मागी- 
ति मेत्रान्ते कवचाय हुं इति कवचं ॥ विन्वतशश्चुरिति भोवनो विश्वकर्मां करिः ति 
टद्; विश्वकर्मा देवता नेतर न्यासे विनियोगः ॥ विन्वतशचक्चु नेजत्रपाय वोषट् 
इति नेत्र ॥ नेजाभ्यां बोषडिति केचित् ॥ मानस्तोक इत्यस्य ऊुतसत्रदपि; नगती- 

` छदः एकोर््रोदेधता अल्चे न्यासे पि०॥ ॐ मनस्तोके० अह्ञाय फटिति अद्वै ॥ अन्ये तु नभ्यं धचागमेव न्यां वेनति ॥ तयेष बद्त्पराश्च रोके: ॥ देवय शिा- 
यस्त॒ बोधायनस्ेऽनुक्तसात् अथ न्यास नैवाचरन्ति ॥ अथ देवयाह्तिकदिभिः 
पद्धतिकारेरक्तत्वाच्येव कैधिदाचरितसाव् च बोधायनसूजविहितः प॑चांग- 
द्राणां न्यासः ॥ इति ॥ ` । 
 ॥ अथ दिगुंधसहितश्तुंखिशदगन्यासः पथमः ॥ 

धाते इत्यस्य परमेष्टीकषिः अयुष्टुपछ्दः एकोरुद्रो देवना शिखायां न्यासे 
विनियोगः ॐ याते सं शिवातनरथोरेति ्चिखायां ।॥१॥ अस्मिन् महतीत्यस्य प- 
रमेष्टीकषिः अयुष्टपचदः रुद्रो देवता शिरसि न्यासे० ॐ अस्मिन्पहत्यगव इति 
शिरसि ॥२॥ सहस्ताणीत्यस्य परमेष्टीकषिः अनुष्टुपंदः एकोख्रोदेवता कलि 
न्यासे ॥ ॐ सहलाणि सहस्रश इति कटे ॥३॥ हंसः श्ुचिषदित्यस्य वाम- 
देवक्ऋुषिः अतीनगतीखदः सथो देवत शर्वोमध्ये न्यासे ° ॥ ॐ दंसः श्युषिच- 
दिति शुोमध्ये ॥४॥ ज्यवकमित्यस्य वरिष्टकषिः अनुष्टुणएछदः त्येवको रपरो 
देवता नेतरयोन्यसि० ॥ ॐ तयेवकं यजामहे इति तज्ननी मध्यमाभ्यां नेत्रयोः ॥५॥ 
नमः सत्यायेत्यस्य परमेष्ठीषिः यथाक्रममत्र पडक्षराणां यजुर्गायत्री चतुरक्षरस्य- 
देवीश्हती सपतक्षरस्य यजुरुम्णिक् पंचाक्षरस्य दैवीपृक्तिरिति छंदांसि बहवो द्रो 
देवता कणयोन्यसि विनियोगः ॥ ॐ नमः सुताय च ॥ वर्ैताय चेति मर्य 
कणयोः ॥५॥ मानस्तोक इत्यस्य कुतपक्रषिः जगतीठेदः एकोष्ोदेषता नासि- 

यां० ॥ ॐ मानस्तोक इत्यस्य इरपकषिः नगतीखेदः पएकोषदोदेवता नासि- 
कायां० ॥ ॐ मानस्तोक इति नासिकायां ॥७॥ अवतत्य षतुरित्यस्य परमेष्ठी ऋ- 
पिः अनुष्टप्छरः एको देवता एसे ॥ ॐ अवतप्य युषे ॥८॥ ॐ नीदप्री- 



( ६२७ ) 
वाः त्ीतिकंडा° नीरवा शितकेा० इति द्रो पत्रो कटे ॥९॥ नपस्त आयुधायै- 
त्यस्य परमेष्ठीकषिः अनुष्टुप एकोशद्रो देवता बाहोन्यासे० ॥ नमस्त आयु- 
धायेति म॑त्राहस्या बाहोः ॥१०॥ यातेहेतिरिस्यस्य परमेष्टीऋषिः अनुष्टुपच्दः ए- 
कोरदरोदेवता उपबाहोन्यसि ॐ यातेहेतिरिति पंजादप्या उपव हो; ॥ उपबाहुभो- 
ष्टो मणिवेधो विभामः ॥११॥ ये तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठ ऋषिः अयुष्टुपछेदः ब- 
हवो दरो देवता हस्तयो० ॥ ॐ ये तीर्थानीति रमत्या हस्तयोः ॥१२ सथधोजात- 
मित्यस्य सयोजातः ऋषिः त्रिष्टुपकुदः ब्रह्मदेवता अगुष्टयोन्यसि° सथोजातं भ्र 
पदयापीतयैगुष्टयोः ॥१३॥ वामदेवायेत्यस्य वामदेवऋषिः जगतीचदः विष्णरैवता 
तनेन्यो्यासे° ॥ ॐ वामदेवाय नमो श्येष्ठाय नम इति तर्यन्योः ॥१४॥ अपोरेभ्य 
इत्यस्य अपोरऋषिः अनुष्टपच्दः रुद्रो देवता मध्यमयोन्यसि° ॥ ॐ अघोरेभ्यः 
इति मध्यमयोः ॥१५॥ तत्पुरुषयेत्यस्य तद्वुरषक्रषिः गायत्रीछंदः खरो देवता अ- 
नामिकयोन्यांसे° ॥ ॐ तत्पुरषाय विद्महे अनाम्रिकयोः ॥१६॥ ईशानः सर्ै° 
ईशान ऋषिः असुष्टुपछदः स्रो देवता कनिष्टिकयोन्याते० ॥ ईशानः कनिष्िकयोः 
॥१७॥ नपो वः किरिकेभ्यो° परमेष्टीक्रषिः सोमोभ्णिक्युरु.्णकूरेषीजग 
तीवा छंदांसि वहवो हदा देवता हृदये० ॥ नमो वः किरिकेभ्योऽ आनिशतेभ्य 
इति हृदये ॥१८॥ नगे गणेभ्य इत्यस्य परमेष्टीक्रपि एषां पंचाक्षरणां यज्व्रेहतीषड- 
प्रस्य यजर्गायत्री छासि बहवो गणाद्यो रद्रा दैवता पृष्ठ न्यासे° नमो गणेभ्यो० 
विनश्वरूपेभ्यशतरो नम इति पृष्टे ॥१९॥ नो हिरण्य बाह इत्यस्य परमष्टीकषिः।अप्र- 
राणां यजुष _ यजु; पक्तिरिति छंदांसि हिरण्यबाइ दयो मेत्रवणविगता उभयतो 
नमस्कारा वहवो सद्रादैवत। पश्वयोन्यासे०॥ ॐ नपोदिरण्यवाहवे° पुष्टानां पतये. 
नप इति पत्रादरस्या पाश्वयोः ॥ ९०॥ शिज्य धलुरित्यस्य परमेष्टीषिः अनुष्टुपछदः 
एकोरुद्रो देवता जठरे ॥ विज्यं धनुरिति जठरे इत्येके ॥ पहाणवकारदेवया्िका- 
दीनां मते तु नायं जटरन्यासः ॥२१॥ दिरण्यगमे इत्यस्य दिरण्यगमेऋषिः तरिष्प. 
छंद; कोदेवता नामो न्यासे०॥ ॐ हिरण्यगभर° नामो॥ २२ ॥ मीदृष्मेत्यश्य पर- 
मष्टीऋषिः त्रिष्टुप् छदः एकोर्दोदेवता कटयां० ॥ ॐ परीदृ्मेति कटथां ॥ २३॥ 
येभूतानामित्यस्य परमेष्ठी ऋषि; अचुष्टुष् छदः बह्मो रद्रा देवता गुदे ॥ २४ ॥ 
वक्ष्यमाणेन सह जातवेदश इत्यस्य करयपऋपिः त्रिष्टुप् छद; अग्निजांतवेदो देवता 

 अपने० ॥ जातवेदसे° अग्नेवक्ष्यपाण पूषैमजस्य शिरः उच्यते ॥ अश्रं बरह्मपरदनं 
वेदानां शिर उत्तमं॥ जातवेदष्छेदसां पातनरह्यभूशवः स्वरोम् ॥ = 
इति शिरः इति देवया्गिकपरशरापादयः ॥ माव्दतस्तु श्रीवीजपूषैकं जातपेदसा- 
पि्युवे उ्चाये धवनेशीवीजोचारणषुरःसरमक्षरं ब्रह्मपदनमित्यादि ुक्तमेव श्चि. 



(द) 
रोप्॑रयुचरेत् ॥ इति तिरः इत्याह महाणेवकारादयस्तु तापशि्णो तपसा ल्वढन्तीं 
वैरोचने कमेफटेषु जुष्टा ॥ दुर्गा देवीं शरणपहं परपथे सरनसे नमः ॥ १ ॥ अमेः 
त परयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरतिहुगांणि विष्व! ॥ पृथ पृथ्वीवहृखा न कवी 
भवान कायतनयाय हयोः ॥ २ ॥ विश्वानिनो दुहा जातवेद्ः धिधुननावा दूरि- 
तानि पपि ॥ अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यतरितातनूनां ॥ २३ ॥ पृतना ` 
जिते सहमान््रमग्नि हुषेम परमात्मा स्पघस्थात् ॥ सनः पर्षदतिदुर्गाणि विष्वाणि 
विश्ाक्षामदैवो अतिदुरितातयप्निः ॥४॥ इति शिर इत्याहुः ॥ स श्िरोजातवेदा° 
अपाने पायो ॥२५॥ मानोमहान्तमित्यस्य कत्सङषिः जगती छेदः एकोरुप्रोदेवता 
उर्थोन्यसि० ॥ ॐ मानोपहान्त० इत्यष्टस्या उर्वो; ॥ २६ ॥ एषत इत्यस्य भजा- 
पतिकषिः सापपंक्तियजदांसि रुद्रो देवता जउजान्वोन्यासि० ॥ ` ॐ एषतेखद्भाग० 
इति पंत्रा्स्या जान्वोः ॥२७॥ सडषुदस्तेरित्यस्य अपरतिरयक्रषिः विष्टुषच्दः दरो. 
देवता जेघयोन्यसि° ॥ ॐ सषुहस्ते° मं्ाहटत्या जंषयोः ॥ जाुगुर्फयोरन्तरा- 
ठजेघा ॥२८॥ ॐ विश्व भूतं युवन चित्रे बहुधा जायमाने च यत् ॥ सर्वो्ेष सुद्र- 
स्तस्मै शराय नभोस्तु ॥ इति गैत्राहस्या गुरफयोः॥ एतस्च जेषायां गुरफेच न्यास. 
द्र देवयात्ञिकनारायणमहादिमिर्क्तं ॥ महाणवकारादिभिस्तु -नोक्तं ॥ २९ ॥ ये 
पथामित्यस्य परमेष्टीकषि; अनुष्टुप् छदः व्यो र्रादेवता पादयोन्यासि० ॥ ॐ ` 
येपथां° पत्राृत्या पादयोः ॥ ३० ॥ अध्यवोचदित्यस्य परमेष्ीकपिः प॑क्तिरंद्ः 
एको रद्रो देवता कवचन्यासे० ॥ ॐ अध्यत्ोचमिति पृतरानते कवचायहं इति कवच 
द्रया कवच ॥३१। ॐ नमो बिखिविने चेत्यस्य परमेष्टीकषिः अत्र षडक्षराणां य् 
दरगायत्री प॑चाक्षरयोददैषीप॑क्तिः सपताक्षरस्य यजुरष्णिर् ॥ यजुर्गयतरीदेधीप्तीथजु. 
गायत्री यजुरष्णिक् यजुगायत्री इति छदांसि विखादयो मैत्रवर्णावगता अन्पतरो ` 
नमस्कारा बहवो रद्रा देवता उपकयचे न्यासे० ॥ ॐ नपरो बिखििने ° दुदुभ्याय 
चाहनन्याय चेरयुपकव्चे ॥ कवचाद्विपरीतषपकवचमिति महाभेवकारानुसारिणो' 
विधानपारिजातादयः सवे निवेधाः ॥ देवयाज्ञिकादयः सर्वे पद्वतिकाराश् ॥ कव- 
चोपरि कवचमियपरे ॥३२॥ नोस्तु नीकग्रीवायेरयस्य परमेष्टी षिः अनुष्टुप छदः 
एकोस्द्ो देवता ठतीयनेत्रे न्यासे० ॥ ॐ नमो नीख्ग्रीवाय० घष्टितो विषुक्तया म~ 
ध्यपया दृतीयनेत्रे ॥३२॥ मययुच धन्वन इत्यस्य परमेष्टी षिः अवुष्टुप छंदः एको. 
स्रोदेवता अच्च न्यासे० ॥ अ प्रव धन्वन ० इत्यन्न ॥ ३४ ॥ विज्यषनुरित्यस्य 
परमेष्टीकरषिः अनुष्टुप् छदः एको्रोदेवता षुः समपैणे० ॥ ॐ विज्यं घनुःक० 
धनुः सप्पेणं ॥ यत्र वाणा इयस्य विवस्वान् ऋषिः पक्तिदछदः श्ोक्तदेववा 
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वोणसमपणे° ॥ यत्र बाणा० बागसमरपणं ॥ एतच्च धनुःवाणतरपणं दैवया 
कादिभिरेवोक्तं ॥ नतु पहाणेवकारादिभिः ॥ य एतावन्तशरेस्यस्य परमेषटकरषिः 
अनुष्टुप् छदः बहवोरुद्रा देवता दिण्ंधने विनियोगः ॥ य एतावन्तेति परेण 
दिश्च विदिश्चु च परस्परं तजन्य॑गुष्ठाग्रस्योद्धंधनेन दिग्धः ॥ सोयं शिखायन्चान्तो 
दिवंधसहित एकत्रिशदंगन्यासः प्रथो न्यासो महाणवकारमते ॥ रेवयाहिकनारा- 
यणभहादीनां मते तु शिखाधच्रान्तो दिग्बेधसदितश्वतुन्धिशर्दगन्यासः प्रथमो न्याप 

॥ अथ हितीयो न्यासः ॥ 
ॐ नमो भगवते स्द्रायेति दशाक्षरस्य भरनापतिकषिः षिराट छदः श्रीर्रो- 

देवता भणामे न्यासे च विनियोगः ॐ नमो भगवते सरायेति मत्रेण श्रीरुद्रं परणम्य 
मे्वर्णान् न्यसेत् ॥ ॐ नमः मूभ्नि } न° नासिकायां ॥ मोँ० ठछरे ॥ म 
खमध्ये ॥ गं ° कंटे॥ वे० हृदये॥ त° दक्षिणकरे॥ ₹० वामकरे॥ द्रां ° नाभौ ॥ 
य° पादयोः॥ दादशाक्षरेण प्रणामव पुषेवद् दशञाणेवर्णान् न्यसेत् इति दवितीयोन्यासः 

अथ एतीयन्याप्तः-सथोजातपित्यस्य सथोनातऋषिः विष्ट्पखदः बरह्या- 
देवता पादयोरन्यासि° ॥ सथोजातं प्रपधापीति म॑न्ा्रत्या “पादयोः ॥ वापदेवाये 
त्यस्य वोमदेधषिः जगती खदः विष्णर्दवता गुद्धे ॥ वामदेवाय नम इस्यवैध्ये 
गुह ॥ अघोरेभ्य इत्यस्य अपोरकरषिः अनुष्टुप छेदः सद्रोदेवता हृदये० ॥ ` ॐ 

 अघोरेभ्य०. इति हृदये ॥ तत्पुरषायेस्यस्य तत्पुरुषक्रषिः  गायत्रींदः -रद्रोदेवता 
ुखे० ॥ ॐ तत्पुरुषाय० युखे ॥ ईशान इत्यस्य $शानकषिः अनुष्टुप छदः स्रो 
देवता मूष्नि न्यासे ॥ ॐ ईशानः सथैवि्यानां० ईैसरसेति मूध्नि विन्यस्य. आ- 
त्मानं शिवरूपं भावयेदिति तृतीयो न्यासः ॥ | 

`" अथ सपुरकरणम् `? -द्रितानडिपरदशेन ॥ सपुरिकरणे प्राच्यादिदिकच 
 वेक्ष्यपाणपत्रः कायं ॥ तद्यथा ॥ जातारमिव्यस्य गगेषिः भिष्टुप छंदः इन््रोदेवता 
श्राच्यां संपुटिकरणे० ॥ ॐ चातारमिन्धरु°. प्राच्यां । सन्नो अग्ने इत्यस्य हिरण्य 
रूप आंगिरस ऋषिः जगतीचछेदः अगिनर्दवता आग्नेयां० ॥ ॐ त्वन्नो अमे ञा- 
ग्नै््या॥ सुगन्वु पन्थामित्यस्य भजापतिकरषिः त्रिष्टपछदः वर्स्तो देवता दक्षिण- 
स्या०॥ ॐ सुगन्तु पन्थां° दक्षिणस्यां०॥ असुन्वन्तपित्यस्य प्रजापतिक्रषिः तिष्ट 
छदः निक्दतिर्देवता नैऋत्यां ॥ ॐ असुन्वन्तं ° नैकत्यां ॥ तखायापीत्यस्य श्चन; 
शेपक्रषिः त्रिष्टुपढदः वरूणोदेवता प्रतीच्यां ० ॥ ॐ तखायापि० भतीच्यां ॥ आनो 
नियुद्धिरि्यस्य वसिषटकषिः श्रिषटुप् छंदः वायुदवता बायच्यां० ॥ ॐ भानोनियु- 
द्विरिति वायव्यां ॥ वयं सोमेत्यस्य बेधुकषि; गायग्रीछेद्ः सोपो देवता उदीच्यां०॥ 
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ॐ वयं सोम० उत्तरस्यां ॥ तमीश्नानमिरयस्य गौतपशरपिः जगतीडदः इशानोदै 
बता देशान्यां० ॥ ॐ तमीक्चाने० रज्ाम्यां ॥ अस्मे रुदराहैत्यभ्य भगाय ऋषिः 
शिष्प् छदः बह्मादेवता उर््वायां दिश्चि० ॥ ॐ अस्मे ररा ० उध्वेदिकि | स्योना- 
पृथिवीत्यस्य मेधातियि्धषिः गायत्रीछेदः अनन्तो देबा अधोटिशि ० ॥ ॐ स्यो 
नापृथिवीति अधोदिश्चि संपुटिकरण इर्यादिति॥ “अथ नपस्कारकरण० ॐ जाता 
रमिन्द्रमित्यस्य ऋष्यादिकं पृवेवत् स्मृता पुषेस्यां दिशि नमस्कारे विनियोगः ॥ 
ॐ प्रातारमिन्द्रमिति मंतरान्ते इन्द्राय नप इति इन्दर प्रणमेत् ॥ एवमेव ऋष्यादिस्म 
रणपूक्कं ॐ सवननोअगनेतवदेवेत्यादिभिः सपुटिकरणोक्तेत्रेरन्यादीन प्रणमेत् ॥ 
एषमासनि रोद्रीकरण इता त्वगस्थिगतैः पाये; प्रयुच्यते ॥ सबैभूतेष्वपराजितो 
भवति ॥ यक्षरकषगंववेभूतरेतपिञ्चाचत्रह्मराक्षसयमदूतशाकिनी डाकिनी सपे श्वा 
पद तरफरादयपद्रवाः सरवे ते ज्वङन्त पश्यन्तु मां रक्षन्तु ॥ इति ॥ ` 

॥ अथ चतुथा न्यासः ॥ ि 
_ मनोऽ्योतिसत्यस्यांगिरसो बहस्पतिषिः जगतीछरः उषोरेवता गुह्ये न्यासे 

विनियोगः ॥ ॐ मनोज्योतिजुषतामाभ्यं विच्छिन्न यज्ञ समिपं दधातु ॥ याइष्टा 
उषसो निदुतथ ताः संदधामि हविषा घृतेन - स्वाहेति गुह्ये ॥ अबोध्यग्निरिखयस्प 

बुधगविष्टिरा्पिः तरिष्ट् छदः अगिनरदेवता उदरे° ॥ ॐ अबोध्यग्निः समिधान - 
नानां० उदरे ॥ मूद्धानमित्यस्य भरद्वाजक्रषिः शष्टप् छदः वेश्वानरोऽग्निरदेवता 
हृदये० ॥ ॐ मूद्ाने दवो° हृदये ॥ मर्माणिते° विवान् ऋषिः श्ष्टुप् छंदः 
छिगोक्ता देवता भुखे० ॥ ॐ पर्पाणिते° ध्रुखे ॥ जातवेदा ० कहयपङरषिः जगती 
छंदः लिगोक्ता देवता रिरसि०॥ ॐ जातवेदा यदिवा पावकोसि वैश्वानरो यदिवा 
बेधतोऽसि स प्रजाभ्यो यजमानाय ॐोक॥ ऊर्म पृष्टं ददद्भ्याषद्श्व इति शिरसि ॥ 

^ अयमेव ?--गुद्या्यभिमेत्रण आलमरक्षा चेति व्यपदिश्यते अधुना बोधाय- 
नसूत्राचुक्तो पहणवकारादिभिरनुपात्तोऽपि देवयािकपद्धतावुक्तो न्थासविशेषः भद् 
ह्यते ॥ ॐ हद्राय० शिरसि ॥ चंद्रशेखराय० रटे ॥ विलोचनाय० नेजयोः ॥ 
मैखःय० भोज्यो; ॥ देकराय० प्राणे ॥ पञ्युपतये° धुखे ॥ नीडप्रीषाय० कंटे ॥ 
व्यापकाय० हरये ॥ गगाधराय० करय); ॥ शिवाय० नाभो॥ वामदेवाय० गुद ॥ 
-उयंबकाय० जघयोः ॥ सवेत्नाय० पादयोः ॥ शिवाय० चतुदश कालाभिरुद्राय० 
चरणसोः ॥ इुमाराय° उरुयुग्मे ॥ नीलग्रीवाय कटे ॥ शशचिभषणाय० लढटे॥ 
श्िबाय० शिरसि ॥ सदाश्चिवाय० शिखायां ॥ भवाय ° पादयोः॥ रिषाय० उर्वो 
मध्ये ॥ ईशानाय० गु्चे ॥ पदयुपत्ये° नाभो रद्राय० हृदये ॥ उग्राय से ॥ 
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 भीमाय० लकारे ॥ मंहते° किरसि ॥ भवाय० कवचायह ॥ शर्वाय कवचायहु॥ 
ईशञानाय० कवचाय ॥ पडुपतये० कववायहुं ॥ खराय कवचायहुं ॥ उग्राय 
कवचाय ॥ भीमाय० कवचायहं ॥ महते कवचायहुं ॥ भवाय० अच्ञायफट् ॥ 
शवांय० अन्ञायफट् ॥ एवमीशानादीषु सर्वेषु ॥ असेख्यातेस्यस्य परमेषटी- 
ऋषिः अनुष छदः बहवो स्द्रोदेवता पादयोन्यसि० ॥ ॐ असस्यातासदस्राणि° 
पादयो; ॥ असमन्महत्यणव० परमेषटीकऋषिः अनुष्टुप् छंदः बहो सु्रोदेवता जान्बो- 
न्यासि० ॥ ॐ अस्पिन्महस्यणवे० जान्योः॥ नीटग्रीवा० इति द्वयोः परमेष्टी कृषिः 
अयुष्टुप् छदः बहवो श्रादेवता आयेन र्गः द्वितीयेन गुद्ये०॥ ॐ नीग्रीवा; शि- 
तिकेढा दिवे उवाः ॥ ॐ नीङग्रीवाः रितिः सर्वा० इति गुद्धे ॥ ये एकेषु 
परमेष्टीश्षिः अनुष्टप् छंदः बहवो ददरादेवता नाभौ० ॥ ॐ ये इृकेषृ० नामो ॥ 
येभूतानां० परमेष्टीकरिः अनुष्टुप् छदः बहबोस्द्र देवता हृदये० ॥ येभृषानापधि- 
¶त० हृदये ॥ येपथां पथि० परमेष्टीऋषिः अनुष्टुप् छंदः बहो श्ट्रा देता कंटे०॥ 
ॐ येपथां० कंठे ॥ ये तीर्थानि० परमेष्टीशषिः अनुष्टुप उद्; बहवो रुद्रादेवता 
छसे° ॥ येतीर्थानि खे ॥ ये अन्नेषु परमेष्टीकरषिः अनुष्टुप् छद्; बहवोस्दा- 
देवता नासिकायां० ॥ ॐ ये अन्नेषु नासिकायां ॥ य एतावन्त> परमेष्टीषिः 
अनुष्टुप छद्; बहवो रुद्रादेवता नेघ्रयोन्यासे० ॥ य एताचन्तथ० ने्योः॥ नमोस्तु 
रदरेभ्योयेदिवि° परमेष्टपिः धरतिष्दः बहवो सद्रादेवता छलदे० ॥ ॐ नपोमतु 
भ्यो येदित्रि° ढे नमोस्तु द्द्ेभ्यो येन्तरिक्ष° परभेष्टीकऋषिः धरति! ब- 
इवो श्द्रादेवता श्ीष्णि०॥ ॐ नमेोस्तरद्रभ्यो येन्तरि्ष० शीध्णि॥ नमोस्तु द्दरेभ्यो 
थे पृथिव्यामित्यस्य परमेष्टीकःषिः ध्रतिचदः बहवो रद्रा देवता कवचे अद्धेन्यासेच०॥ 
ॐ नमोस्तु सभ्यो ये एृथि्पां° कवचायहुं इतिकयये॥ तथाच अद्ञापफर् इत्यक 
देवयाहिकास्तु वाजसनेयिशालीयस्यायालुवाकस्य चतुद श्ेजाणां न्यासपतराहुः ॥ 
तदयुक्तं ॥ तयेवान्त्यालुवाकस्य ंबरददशभिः शुभेरित्यादिकस्येकादक्चं लके तड्- 
दादे शीभ्णि विन्यसेत् ॥ त्रयोदशे तु कवचे हं खा अज्ञे तुएद्।। तव इत्यन्तस्य 
षाक्यजातस्य बोधायनकरपोरूतात् बोधायनदाखीयान्त्यालुवाकग्रहणस्येषा युक्त- 
त्वात् ॥ एवं च असेरूयाता सदस्लाणीत्यस्यांत्याुवाकस्य जयोद्श्तरास्मकत्वात् 
न्याससंख्या साम्यमनुवाकस्य स्वःत्॥ नमोस्तु रेभ्यो ये पृथिभ्यामितय्यत्रयोदश्ष- 
म्रः फवये अल्ञे चोभयत्र विनियोऽ्यः ॥ नच तयेवान्त्यानुवाकस्य प्रयोदश्मेत्रा- 
त्मकसेन चतुदेश्माल्मकतेन चतुदंशर्म्ारकल्वासेमवा् ॥ एते न्यासं कृता युदा 
परदशयेत् ॥ एत इत्यस्य मजापतिकरषिः सामपक्तिधशनेगतीचदसि ददर देवत। 
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द्रापदैने विनियोगः ॥ ॐ एषते ° पुदरापदरीनं ॥ अपरेतु बोधायन. 
कतात् नतान् न्याक्षान् इवेनिति ॥ तेनेतेषापकरणे न वैगुण्य ॥ करणेखभ्युदयः . 
अविरोधात् ॥ इति चतुथेन्यासः ॥ 

ए ॥ अथ पंचमो न्याः ॥ 
| यन्नाग्रत० षडचस्य शिवसंकत्पघुक्तस्य शिवसंकव्पकषि बिष्ट्पछद्ः पनो- 

देवता हृदये न्यासे विनियोगः ॥ इत्यु्ाये भृष्टिविनिगेतांुषटठ संयुक्तो हृदये इ~ 
त्वा ॥ ॐ यज्ञाग्रतो° इति षड्डदचो जप्तवा हृदयाय नम इत्युचाये हृदये ॥ का 
प्वराखायामेकस्या एव ऋचः शिवसंकस्पश््टायाः समाम्नातसाव् यजलाग्रत इये 
कया ऋचा हृदये न्यासः इति काण्वानां विशेषः ॥ सदसरशीर्षेति पोडश्चचस्य पुर 
षटक्तस्य नारायणपुरषकऋषिः आधानं पचदशानां अवुष्टपछंदः यत्तेनयत्तं° त्रि 
एपछदः जगद्रीपं पुरुषो देवता शिरसि न्यासे ॥ इति स्परखा यु्ठीबिनिगतायुष्ठो 
सेयुक्तो निस्तजेनीको शिरसि ङ्गा ॥ ॐ सदस्रशीर्पेति पषोडशचक्य जप्ता चि~ 
रसि ॥ स्वरिसयुचाय शिरसि॥ अद्भयः सभरत इति षडवचेप्योत्तरनारायणपुरषऋषिः 
आद्यानां तिद्णां जिष्प्छ्दः चतुथपचमयोरनुष्टपडःः अन्त्यस्य तष्पछंदः आदि- 

त्यो देवता शिखायां न्यासे० ॥ इति स्मृखा ष्टि ुयो करो कृलांगुष्टावधः प्रस- 
क्ताग्रो कनिषटिके चोर्ध्वतः शिखायां कतरा ॥ ॐ अद्यः संभृत इति षडकचो न- 
ष्टा शिखाय वषरित्युच्चाय शिखायां ॥ आशुः शिश्चान इति द्रादश्चानामचा अ- 
भरतिरथकऋषिः ब्रष्परदः इन्द्रो देवता कवचन्यासे० ॥ इति ̀  स्यृघागुष्टो भक्तत्र 
तनन्यो च त्रिकरोणवल्टरखा मूध्नि पशास्ुखां खा उभयपाश्तः करो हृदयं न. 
यन् ॥ ॐ आशुः शिक्षान दत्यादिक तपप्ताप्तचताभित्यन्त द्रादज्ञपपरतिरथं नप्ता 
कवचायहु इत्युस्वायं कवचं न्यसेत् ॥ केचित्त आशुः शिकश्षान इत्यादिभिः सप्तद- 
शभिः ऋम्िः कवचन्यासमाचरन्ति ॥ तस्माद्बरह्माऽप्रतिरथं जपत्याश्चुः शिश्चानो 
हेषभो न भीम इव्यद्रोभिरूपा द्वादश भवन्तीति श्तपथश्रुतिविरद्धे ॥ आश्चुरेद्री 
दादश त्रिष्टुभोऽपतिर्थ इति सर्षाचुकरपसूज्रविरद्ध ॥ आद्युः शिशान “इत्यादिरपति- 
रथ उच्यते ॥ एतन्नाम्ना युनिस्तज्र देवता च महेष्वरः ॥ व्रिष्टप् छंदो जपादौ 
विनियोगो यथोचितमिति ॥ अत्रापरतिरथपेज्गणस्य व्रिष्टपददस्कसयोक्तराश्चरित्पा- 
दीनां दवादशचमिव त्रिष्टपखदस्कलस्य करमेण समधीतस्वादवषष्टेःपादीनां कार्षा - 
बिद् तचा त्रिष्व् अपेक्षया दोन्तरताच्च ॥ तरिषटण्ठदस्को द्वादशाय एवाप्रति 
रय इति प्ृयभिध्ायः ॥ तेन ब्हस्ाराशरस्पृतिविरुदधं चेति अनादरणीय ॥ईि॥ 
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ˆ“ विघादित्यस्यः विभ्राट् सोयेकषिः जातीः स्यो देवक्षा ॥ उदुरव- 

मिति तिष्टणां परहष्वषिः गायत्रीढदः सूयो देवता ॥ त॑ प्रलनयेत्यस्य स्थयभू- 
बह्मजपि; जगतीछदः विश्वेदेवा दैवता ॥ अय वेन इत्यस्य स्वर्थभू ब्ह्कषिः त्रि- 
ष्टपञ्दः सोमो देवता ॥ चित्रमिर्यस्य स्वयम् ब्रह्मक्षिः विपदः सूयां देषता॥ 
आन इत्यस्य अगस्य ऋषिः श्रष्टुप् छदः सूर्या देवता ॥ यदथस्यस्य श्रतकक्षषुत- 
कक्षा्टषी गायत्रीचदः सुयो देवता॥ तरणिरित्यस्य प्रण्वतहुषिः गायत्रीछदः सूर्थो- .. 
देवता ॥ तत्यस्येति दयोः इर्सषिः शिषट१् छ्दः सयो देवता ॥ कष्महानिति ` 
दयोजमदग्निकषिः आस्य दृहतीछंदः द्वितीयस्य सतो बृहतीच्दः सयां देवता ॥ 
भायन्त इवेत्यस्य वर पेषक्षिः बृहतीचदः सयो देवता॥ अचदेवा° ङु्सषिः ष्रिष्ठु- 
१छद्ः घषो देवता ॥ आकृष्णेन दिरण्यरूप आंगिरतषिः त्रिष्टुप् छदः सूयो - 
देवता नेनत्रये न्यासे० ॥ इति स्पृखा नेग्रोश्ुषे हस्तं इता सक्तागुष्ठकनिष्ठिक च ̀ 
तवा मध्यमां ्रिचित् परसय इतरंगुखि नमयन् ॥ विश्राडित्यादिकं यवनानि 
परयन्निलयन्त सप्तरशवेपचुवाकं जप्ा नेजत्रयाय बौषडित्याद्यस्वारय नेतरेषु विन्य. 
सेत् ॥ निष्कामनपेखेषे नेत्रन्यातः ॥ सकामनपे तु ने पोन्यति° इदु नेत्रा- 
भ्यां वोषडिति नेतरन्यासे केचित् ॥ इति ॥ | 

^“ शतरद्रियास्यस्य "” नपस्ते देति रोद्राध्यायस्य पेष्टीऋषि; देवा धा 
बह्वयः पजापरतिर्वा ऋषिः नमस्ते सदर० गायत्रीढैदः ॥ यातिस्दरतयादीनां एषिणां 
अनुष्टुप् छद; ॥ अध्यवोचदिति तिष्णां परक्तिश्छंदः नमोस्तु ` नीलग्रीवयेत्यादिश- 
पानां अुष्टुष् छदः मानोमहान्तमिति दरयो; इरसक्रषिः जगतीः सर्वेषामेको रद्रो- 
दधता ॥ नपोहिरण्यबाहव इत्यादीनि द्रापे इत्यन्तं भाक्तनानि सर्वाणि यजूषि तत्र: 
चतुर्षराणां यजुषां देवी व्हतीकदः ॥ पंचाक्षराणां दैवीपंक्तिः ॥ षडक्षराणां दैवी - 
निष्प यजुर्गायत्रीवा ॥ सप्नाक्षराणां जगतीयजरुभ्णिग् वा ॥ अष्टक्षराणां यज्ञुर- 
दष्टुप् भराजापटया गायत्री वा | नवाक्षराणां यजुशेहती आसुरीवा ॥ दश्च्षराणां 
यजुजेगती आसुरी बृहती वा प्राजपत्योष्गिग् वा सामगायत्री वा ॥ चतुदैशाक्षरं 
सापोण्णिके एकमेव किरिकेभ्य इदि ॥ एतान्येषाज छदसि ॥ नमो हिरण्यवाहषे 
इत्यादीनां श्वपतिशवो नम इत्यन्तानां पंचचतरारिशत् सल्याकानां यजुर्वा हिरण्य- 
बाहुः सेनानीदिश।पतिरित्यादिमेत्रव्णाषगतानाप्रका उभयतो नरस्कारा बहवो शा 
देषता ॥ नमो भवाय च रद्रय चेत्यादीनां प्रखिदते चेस्यन्तानां पवसप्रति स्या. 
कनां यजुषां मवादयो पंचरलिवाता अन्यतरतो नपस्कारा बहवो शद्रा देवता ॥. 
नम इषुध -धरुष्कृद्धयशवो नम इत्यस्य यजुष उभयतो नपर्कारा बहवो श्रा 
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देवता ॥ नमो हिरण्य बाहवं इत्यादयो ददरिनो शराः ॥ नमः समाभ्य इ्यादयो 
जातानामेको सुदराः ॥ नमोवः किरिकेभ्य इत्यादीनां चतुर्णा यजुषामन्यतरतो नम 
स्कारा बहवो रद्रा देवता ॥ द्रापे० उपरिष्टाद् बहतीछदः। इपास्द्राय ० इतपक्हषिः 
नगतीछदः ॥ यात० अनुष्प् छदः ॥ परित ईति दयोचिष्टुप छदः॥ विक्षिरि० स~ 
दश्ाणीति द्रयोरवुष्टुष छवः सक्तानामेको सदरो देवता॥ अतख्यातेरयादीनां त्रयाणां 
यजुषां धृतिखदःव्वो रुदरादेवता ॥ तदयदेतं शीर्षाणं रद्रमेते नाशमयतसमाच्छतश्चीष 
स्र शषमनीयं शषतशीषेस्दरश्षमनीयं हवेतच्छतरद्रियमित्याचक्षत इतिभ्रतेः सकराध्यायस्प ` 
दातक्षीर्षाणं रुद्रो देवतेति केचित् सकङाध्यायस्य अ्नन्यासे विनियोगः ॐ नमस्ते 
रद्र मन्यव इत्यादिक तमेषां जमे दध्म इत्यन्तं षर् षष्ठि कृडिकातकं चतरुद्रियाख्ये ` 
रो्राध्याये जप्ला अन्ञाय फडिति उवाय परस्परताटं इषैन् अस न्यसेत् ॥ 
चतुः षष्टिरिडिकासमको रोद्राध्यायं इति काण्वानां विरोषः ॥ यत्त महागवानु 
सारिमिदेषया्िकरक्त॥ सवमपरे द्रो असुरो महोदिविः इत्यस्य ॒श्रतसद्रियानुबाक 
स्य जमदप्रिकषिः हव्यवाट्क्रषिः इति केचित् जगतीररः अग््पात्मको स्रो देवता 
अद्धे न्यासे विनियोगः ॥ ॐ वमने रुद्रो अघुते परहेदिवः ॥ तं शुद्धा मारतं पृ- 
ईशिषे ॥ सं वातेररुभयाशिसेगयः ॥ तं पूषा विधत्तः पातिनुत्पना ॥ देषा देते. 
षु अयध्वम् ॥ परथमा द्वितीयेषु श्रयध्वं द्वितीया ठतीयेषु श्रयध्य॑वृतीया चतुर्थेषु° 
चतुर्था; पंचमेषु° प॑वमाः षष्ठेषु ° पषा स्तमेषु० सप्तमा अष्मेषु ° अष्टमा नवमेषु> 
नवमा दशमेषु° दशमा एकादशेषु एकादशा द्रादशेषु० द्रादश्चा ्योदशेषु० चयो 
दशाथतुदेशेषु° चतुदेशाः पैचदशेषु° पेचदश्चा षोडशेषु° षोडशाः सप्तदशेषु 
परदशा अष्टादशेषु अष्टादक्ञा एको्विरेषु० एकोनविशाः पएकर्विशेषु० 
एकविंशा दवाविशेषु० द्रावि्ास्चयोविशेषु० अयोर्धिशराथंतुविरेषु° चतुप्रिश्ाः पै च- 
विशेषु० प॑चविशाः षद्विशेषु° पट् वशाः सप्तविरोषु० सप्तति अष्टाषिरेषु० अष्टा 
विज्ञा एकोनश्रिोषु° एकोनत्रिशाद्िशेषु ॥ जिला एकिरेषु एक्का दरारिशेषु० 
्र्रि्ाज्ञयलिरेषु भयध्वम् ॥ देवाल्िरेकादशाच्धि्ठयश्चिशाः ॥ उत्तरे भवत उत्तर 
बसमानः उत्तर सतवानः यत्काम इदं जुति तन्मे समृद्धचतां ॥ बय स्याम पतयो र 
यीणां ॥ भृशवः खः सवाहा अन्नाय एदच्येवंपूर्मोक्तया अचुद्या अद्धन्य सेदि- 
ति॥ तदेतदनुपपनने ॥ “ अथातः श्रतरद्विथं जुहोति "' इत्यादिका षष्ठि हवै 
जीणि च शतन्यिच्छतरशद्रियमय त्िशिदथ  पंच्रिशदित्यन्तया श्चतपथश्चव्या शतस 
द्वियहोमसाधनलादुपचारस्या शतरद्रियशब्देन रोद्राध्यायस्यैवोक्तेः ॥ यत्न नावि- 
केतापरीभररणे समने द्र इति शतशदरियस्य रूपमिति तेचिरीयश्रत्या समग्ने 
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द्रं इ्यनुषाकस्य श्षतरद्वियमेत्रववयुक्तं तरपादश्यवाचिरूपशद्धभ्रवणाद्रोण ॥ नचत्रं 
गोणग्रहणे प्रपाणमसिति ॥ तस्माद्रद्राध्याये नैवाह्धम्यास इति युक्तं ॥ महाभशवकार- 
स्तु श्रांत एवेति ॥ तेत्तिरियेरपि रोद्राध्याये नैवाख्रन्यासः काथे इत्युक्तं श्ानितिरसे 
कपकाकरभट्पादः ॥ इति पचमो म्यासः ॥ | 

॥ अथाष्टागघणामः ॥ 

वक्ष्यपाणपेत्ररष्टंगपरणामः ।॥ सच मत्रपाठमत्रेणेव निरव्ये तेन ॥ पद्भ्यां क- 
राभ्यां जानुभ्यां शिरसा चोरसा तथा ॥ मनसा वचसा इषया प्रणामोऽ्ग उ- ` 
च्यते ।| इति वाक्योक्तेनाष्टागप्रणामः ॥ तच पज्राः ॥ दिरण्यग्भ० हिरण्यगमेनहपिः 
त्रिष्टुप् छदः कोदेवता॥ बह्मयन्नानं० परजापतिकषिः त्रिष्टप् छदः आदित्यो देवता॥ 
महीचो° मेधातिथिक्रषिः गायत्रीः धावाधूथिवीदेवता ॥ उपश्वाय० वायुर्भा 
द्रानकषिः भि९१् छदः दुंदुभिर्देवता ॥ अग्नेनय० अगस्त्य षिः त्रिष्टप् छंदः 
अग्निर्देवता सदेषमष्टगनपस्कारे विनियोगः ॥ ॐ हिरण्यगभरः सम० ॥१॥ अभ्यः 
प्राणतः ॥२॥ ॐ ब्रह्मयज्ञान० ॥३॥ ॐ मीद्यो० ॥४॥ ॐ उपन्वासय० ॥१५॥ ॐ 
अग्नेनय० ॥६॥ ॐ याते अग्ने य्ञियातनृस्तन्स्तये ह्यारो्ासात्मानम् ॥ अच्छा 
वघ्रूनि दृणवन्नस्येनयां पुरूणि ॥ यज्ञो भूत्वा `यत्मासीद् स्वां योमिं जातवेदो यव- 
आजायपानः स क्षय एहि ॥ ७ ॥ ॐ यथावः स्वाहाग्नयेदाशेमपरीभिरधतवद्धिश 
हव्यं ॥ तेभितो अमितेपहोभिः शत॑पूमिरायसीभिनिपाहि ॥८॥ इत्यष्टमित्तिरणग- 
 भरणामो महाणेवकरता उक्तः ॥ नारायणमहपद्तो तु अष्टागप्रणामे उक्तानेव सप 
मत्रान् उपविन्यस्य अष्टमस्य यथावः सवाहाभ्नय इत्यस्य मंजस्य स्थाने ॥ ॐ. इ 
यम प्रतस्तरं मादिसीदां शिरोभिः पिभिः सबिदानः ॥ आतानः कविक्षस्ता 
बहंतवेनाराजन् हविषापादयस्व ॥ इत्यये मत्र उक्तः ॥ इति ॥ 

॥ अथ श्रीरुद्रपजनप्रयोगः ॥ 
 तघ्रादो आत्मानँ रद्ररूपेण ध्य येत् ॥ शुद्धस्फयिकसं काश्च श्रिनेत्न पैचवक्नक। 

गंगाधरं दश्ष्चूजं सवामरणभूषितं ।॥ नीरग्रीवं चशांकांकं नागयज्ञोपवीतिने ॥ व्या- 
प्रच्परिधानं व्याध्रचमाच्तरीयकं ॥ कमदंसवक्ष्ूजाभ्यामन्वितं शूखुपाणिनं ॥ ज्व- 
रन्ते पिगर्जटाजुटघयोतकारिणे ॥ अग्ृतेनाप्टुतं इष्ुमादेहाद्धेषारिणं ॥ `दिन्य- 
दिहासनासिनं दिन्यभोगसमन्वितं ॥ दिग्देवतासमायुक्तं सुराखरनमस्छतं ॥ निर्यं ` 
श श्राश्वतं शुद्ध धरवमक्षरमन्यये ॥ सवेव्यापीनपीशारनर्द्रे वे विश्ररूपिणं ॥ प्व 
ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् ॥ इत्यमात्माने श्रीरूप ध्याला नपरे 



( ३१६ ) 
नपारेमो होरे समारभ कतंठ्यः। अन यजनपदाथैस्य जपपु नाहोमथेति त्रिवि- 
धस्य महाणवकारादिभि्मिरक्तस्य जपहोपाचनविधिपिति दत्रमूखकतात् बोधायन- 
मते जपहोमयोः पूजा नार्स्येव ॥ वृह्पराशरेण तु सपध्वस्तान्तरायः सन् ततो यन्- 
नपारभेदिति यजनयुपक्रम्य असुगुपरे च रपि खदेशे गोचमेमात्रके त स्थदिऽ्ुन- 
मार्य श्युखः क्षारिततदुेः ॥ तत्र पुनादिकं कुयाच्छमवायेति नेत्रतः ॥ इत्या- 
दिना पूजायाः विधानात् भीरदरपूजनमेष यजनपिस्युक्तं ॥ अतश सासनं शरीर्द्र- 
रूपेण ध्यास्वा भीरद्रपूजने केन्य तच समाचारानुसारदेवयाश्िकादिभिरुक्तमेो 
श्यते ॥ पानो पहन्तमित्यस्य इत्सऋपिः नगतीछंदः एको रद्र देवता 

सिद्धमत्रस्मरणे बिनियोगः ॥ ॐ मानो महान्त इति सिद्धमत्रस्मरणं ॥ नपः 
दमवाय० परमेष्टीक्रषिः ॥ अत्र सप्राक्षराणां यजुरष्णिक् छद्; षटक्षराणां यजु 
गायत्रीचदः हइभवादयो मंजावगता अन्यतरतो नपस्कारा बहवो रद्रा देवता 
स्थंडिर्पूजने विनियोगः ॥ ॐ नमः शेभवाय° स्थडि्पूननं ॥ भूरसीलयस्य 
अरनापतिकषिः पस्तारपेक्तिदछंदः सवकीयमात्कादेवेता कषतरश्द्धो बिनिषोगः ॥ 
ॐ भूरसि° भूमिरपशेन ॥ इदमेवं कषेत्रशुद्धिकरणं आपो अस्पान् यात॒ प्रनापति 
तषि अत्यष्टीछदः आपो दैवता अपां स्मरणे० ॥ ॐ आपो अस्मान्ऽ कदो देव- 
पूजारथमपां स्मरणं ॥ तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरष ऋषिः गायनी छंदः रुद्रो देवता अ- 
येपूरणे० ॥ ॐ तत्पुरषाय० संमताद्धिरधेपूरणं ॥ नमः श्षेभवाय° अघोदकेन 
-जासभारान् भोक्षयेत् ॥ अथ विक्रार ताघ्रपात्रे वक्ष्यमाण यत्रं गंषादिना वििख्य 
प्राकूस्थापितीकादज्ञककशेभ्यः पश्चिमदिति गोमयेपटिप्नायां भूमो पंचवर्स्तदुटेवां 
विरचिताष्टदठे कपरुकणिकायां विधिना स्थापितकर्ोपरि निहिते पिधानपात्रे 
ताभरपात्र निदध्यात् ॥ यत्रं तु चतुविधषक्तं रथेषु ॥ सवने पीरेष्ट्रेवामंदेवा 
गंघादिना सकणिकपष्पत्रं पञ्च विशिख्य तद्वाह्ये चतुद्ररोपशोभितं चतुरस ङ्खि- 
दिति पर्वरापोक्त एक भकारः ॥ पदु; सकणिकपष्टपत्र -पञममात्रमेव ङिखेदिति 
देवयाहिक धृतवृहस्परा्षरस्एतिपानुसारी द्वितीयः ॥ सकणिकपषटत्रं  प्पात्र- 
मेव त॑ड्रैविरिख्य तन्मध्ये दशाक्षरं पंत्रपधिकं हिखेदिति निणयसिधुधृरतबृदस- 
राश्चरस्प्रतिपागनुसारी तृतीयः ॥ र्कान्दोक्तय्रङेखने चतुथः ॥ वास्तवं तु स्का- 
इ्दोक्तयत्र होमांगमेव वेति नेह तकाय ॥ एवे च स्कान्दोक्तावरणपूजापि दो्माग- 

` येत्रपूजायामेव भवति ॥ पर्चरामोक्तं यत्र तु ब्हत्पराशरस्मरतिविरुद्मिति बृहसः 
राश्ररोक्तमेव यंत्रं पूजायत्रमित्येतदेव कायं ॥ नमः सुत्याय० परमेष्ठी इषि; ॥.अत्र 
षदक्षराणां .यजुगामरत्री छदः चतुरक्षराणां देवी बहतीचदः ॥ सप्ताक्षरस्य यचुरम्णि- 
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उष्णिक् :॥ पंचारकषरस्य दैवी प॑क्ति्छंदः॥ सुर्यादयो ये्वर्ावगता बहो दद्रा 
देवता पीदकरपने विनियोगः ॐ नमः सुत्वाय० रत्नखचितसुवेमयपीठकसने ॥ 

| ॥ अथ पीटगप्रूजा ॥ 
। अक्षतैः पषपवां पीठपूननं इर्याद् ॥ पीटस्याधोभागे ॥ ॐ आभाखाक्तय० 

कूर्माय अनन्ताय० वराहाय पृथिव्यै विचित्रदिव्यरलन्डपाय० ॥ वडपपरि- 
तः ॥ ॐ करयक्ेभ्यो° सुवणेवेदिकायै० रलनसिंहासतनाय० ॥ एमिपनेरपयुपरि- पूना ॥ अय् सिहासनपादेषु ॥ ॐ धर्माय इत्यागेय ॥ ॐ ज्ानाय० इति त्र र्यां ॥ ॐ वेराग्याय० ३ति वायव्यां ॥ ॐ देवर्याय० न्यां ॥ अधर्माय पू- 
वेस्यां ॥ अङ्ञानाय० दक्षिणस्यां ॥ अवेराग्याय० पथिपायां ॥ अगननवर्याय० घ. रस्या ॥ सिशसनोपरि ॥ तसाकारायानन्ताय० प्राय आनदकन्दाय० संवि. नाढाय० अछृतिमयपतरभ्यो विकारमयकेसरेभ्यो० पंचाद्दर्णाह्यकणिकायै० ॥ 
अथ प्मदरकेषरकणिकासखथैने ॥ अं सत्वाय० ` पञदटेषु ॥ रेरनसे° केषरेषु ॥ त तमसे कणिकासु ॥ एवे मतिनिकं सर्वर ॥ अं दरादशकलासने धूर्ंडलाय ॐ उ षोडदमकरात्ने सोपम॑ंटाय प दृशषकडासने न्दिमिडराय० ॥३॥ अ ब्र 
हणे उ विष्णवे० म॑ महेश्वराय० ॥३॥ अ आत्मने० 3 अन्तरातमने० प पर- मातने° ॥२॥ ज्ञानात्मने इति स्ैपद्माधनं ॥ साग्रतः पदमफतरेषु ॥ वामायै० जय छ्ायं० रो ° कारयै० कटविकरण्यै० वटविकरण्यै बलप्रमथिन्यै सवैभूतदम- 
न्ये० ॥८॥ इत्यष्टौ बक्तीः संपूव्य ॥ ॐ मनोन्मन्यै इति कथिक्ायां पूजने ॥ 
ॐ नमो भगवते सकःगुणासशक्तियुतायानन्ताय योगपीरसने नप इति कणि- कार्या पुष्पाजि दयात् ॥ एवे पीठं समभ्यच्यै यजमध्ये स्नानाचुपचारै पून- नाय नापिद् (नमेदैशवर) मन्द्रा शिवि धातुम श्वी भरतिमां बा ̀ भतिष्ठाप्यावा- इनं इयात् ॥ तथा ॥ ॐ आत्वा वरैतु हृदयः चेततः नौस्थः सह केतपद्धिः। 
वाताजवेवेलमद्धिपैनोजवैरायाहि शीघ्रे मम इन्याय श्नम् । हूयन्तां देवानामृषीणां मनुष्याणां च सेशः ॥ सदस्न्षं विरूपाक्ं महादेषं शिवमावाहयापीति प्रेण मेत- 
पवेतमस्तकाप्ुयमेडलाच हृत्कमलाद्रा दीपादीपान्तरमिव निरत दक्षिणनाप्तापुरेना- 
जङिस्थपुष्ये स्वागतं देवं विमान्य शिवछिगादावनटिस्थयुष्पपक्षेपेग शिवं पेनोसूपं ङिगादो संकरान्तपिति भावनया आवाहनं ॥ बाणशगि गक सथुद्युतरिवनाभि- किगे च नावाहनं क्षिलावाहनर्मत्रेणावाहनस्थापनापन पष्याजलिदानपात्रमिति विशेषः ` 
क ॥ अथ देवन्या्तः ॥ 

, त्रादो देवमूधि दशाक्षरन्यापः ॥ ॐ नमः ॐ ननम मनम भनमः गेनपः वेनमः तेनमः रेनमः द्रानमः थनमः ॥१०॥ इति दश्षरन्यासः॥ सद्योजातपित्पा- 
१. 
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दिना दैवस्य पथिपादिवेकत्रेषु न्यासः। ॐ सद्योजातै० पञिपवकत्रे ॥ वापदेवाथ० 
उत्तरववत्रे ॥ अषोरेभ्य ° दक्षिणकरे ॥ तस्ुरषाय० पूवेदकतमे ॥ शानः सयैवि 
द्यानां ° उध्वेवक्तरे | इति ॥ 

^‹ अथाबाहनादि पूजनं ›› नमस्ते रद्रभन्यवे इत्यस्य परमेष्यीक्रषिः गायत्री 
छदः एको रद्रो देवता आवाहने विनि° ॥ ॐ नमस्ते अवाहन दयात् ॥ याते 
रद्र° परमेष्टी ऋषिः अनुष्टुप छदः एको श्रो देवता उपवेशने ॥ ॐ याते रद्र 
शिवातनुरघोरा० म॑जान्ते भगवन्तं ररधुपवेशयामि ॥ य'पिषु० परमेष्टीदषिः अनु- ` 
ष्टुपडद्; एको रद्रो देवता मेखछानियोजने० ॥ ॐ यापिषुं° म॑नान्ते मेखलां नि- 
योजयामीति कटां कटिदरूजनियोजन ॥ चिषवेन वचप्ता० परमेष्टीच्षिः अनुष्टुप् 
छदः एफोशद्रोदेवता वासः समपेणे० ॥ ॐ रिषेन वचप्ता० परिधानीयवासः सम- 
पेणं॥ अध्यवोचदधि० परमेष्टी ऋषिः अनुष्टुप छंदः एको रुद्रो देवता अधिवासने ०॥ 
ॐ अध्यवोचदधि० अधिवासः उत्तरीयं वासोधिवासः। असो यस्ताघ्रो० परमेष्टी 
षिः पक्तिर्छंदः एकोरद्रोदेवता देवतान्याते०॥ ॐ असो यस्ताम्र० देवतान्यासः॥ 
ॐ अपो योवसपेतीतयस्य परमेष्टीकषिः प॑क्तिश्छदः एकोरुद्रो देवता उपसपरणे वि 
नियोगः ॥ असोयोबस्पैति० देवक्मीपोपक्षपणं ॥ नोस्तु नीदग्रीवाय० परमेष्टी 
ऋषिः अनुष्टुप् छंदः एको द्रो दैवता पाद्यदराने भिनियोगः ॥ ॐ नमोस्तु नीर- 
्रीवाय० मेत्रान्ते भगवते सदराय० पाच सपर ॥ तस्पुरुषायेतयस्थ तपुरुषकदृषिः 
गायत्रीछंदः श्रोदेवता अधेदाने० ॥ ॐ तत्पुरुषाय विद्महे भावते हदय अ 

` सम० ॥ भूरसी° प्रजापतिकषिः भरस्तारपंक्तिश्छदः स्वयपातृणादेवता आचमने > ॥ 
ॐ भूरसि० आचप्रनं सप० ॥ अथ स्नानपीठे देवधुपवेशय पंच एतैः पृथक् पृथक् 
स्थापनं ॥ तधा ॥ पयः पृथिग्यां० इशोधानाकऋषिः. षिरादमुष्टुष् छदः रुद्रो 
देवता पयसा स्नपने विनियोगः ॥ ॐ पयः पृथिव्यां भगवन्तं ददर पयप्ता स्नप- 

 थामि॥ दधि क्राग्ण० वापदेवदषिः अनुष्टुपछदः सद्रोदेवता दश्रा स्नपनेर ॥ 
ॐ दधिक्राच्ण० मगवन्तं रदं दध्ना स्नपयामि ॥ पधुज्ाता इति दव्य गोतम 
ऋषिः गायत्रीछदः रद्रोदेवता पुना स्नपने° ॥ ॐ मधुव्पाता० भगवन्तं रुद्रं म- 
धुना स्नपयामि ॥ धृते घृतपावान° प्रजापतिक्रषिः ऋचां पक्तिः रद्रोदेवता घतेन 
स्नपने° ॥ ॐ घूतंघृतपावान० भवन्तं सुरं धृतेन स्नपयामि ॥ अपांरस० इन्द्रा 

 ब्हस्पतिश्षिः अनुष्ट्पछदः रसोदेवता सकेरया स्नपने० ॥ अपांरसमित्यादिना 
गहवाम्युत्तममित्यन्तेन भगवन्तं दरं शकेरया स्नपयामि ॥ पयः पृथिव्यां पयप्ता ॥ 
दधिक्राव्ण ऋचा दधि ॥ पधुव्वाता मधुष्नानं ॥ षृत॑धृत्चाघतं ॥ अपारसं शरक ` 
रया स्नाने देवस्यत्वेति वारिणा इति परञ्चरापोक्तः॥ प्ीरादिस्नपनेऽयं कपरक्तः ॥ 



( ३३९ ) | 
अन्यस्तु दधा स्नानानन्तरं घृतेन स्नपन ततो मधुनेति करम उक्तः ॥ ॐ देवस्यसै- 
त्यादिकैरमिधिचापीत्यनेसिभिरपर्वारिणा स्नपनं ॥ नमस्ते रुदेरयायष्टानां परेषठी- 
षिः आचाया गायत्रीछ्दः तिष्णामनुष्टुप् छंदः तिखणां पेक्तिष्छेदः अष्टम्या 
अनुष्टुप् छदः सर्वासामेक श्ट देवता कटेः रनपने०।। ॐ नमस्ते रेत्यादिभि- 
ऋग्म; स्य॒चमेकेकेन कलशेन स्नपनं ॥ मानस्तोक० इुतसनषिः जगतीचंदः 
एकोर्द्रो देवता स्नपने° ॥ पानस्तोक इति स्नपन ॥ ॐ भूरसीस्याचमनं ॥  भरयुच 

“ धन्वन० परमेष्टीकऋषिः अनुष्टुप् छंदः एकोश्ोदेवता कोपीनदाने° ॥ ॐ प्रसंच 
धन्व° कोपीनदानं अंगर्भोनार्थं वासः कौपीनं ॥ इति ॥ 

॥ अथावाहनादिसतमुद्राप्रदशैनम् ॥ 
तत्रत्यं पयोगः ॥ पष्पपूर्णानलि देाग्रे दशेयन् देव तवं स्वाहितो भवेति श्रुवे 

पुष्पांजलि देवमूध्नि भक्षिपेदित्याबाहनं ॥१॥ देव सं घुभतिष्टितो भवेति स्थापम्॥२॥ 
देवत्वे सन्निहितो भषेति सन्निधान ॥३॥ देवलं सनिरुद्धो भवेति सन्निरोषः ॥४॥ 
दर्माङ्करेण देवे स्पृशन् ॥ ॐ ॐ हृद्याय नमः ने श्रिर्से साहा ॥ मो शिखायै ब- 
षट् ॥ र कवचाय हु ॥ द्रा नेत्रत्रयाय वोषट ॥ यं अघ्लाय फट ॥ इत्येवं देवे षई- 
गन्यासं छता देवत्वं सकृटीष्तो भवेति सककीकरणं ॥५॥ देव खमवगुठितो भवे- 
स्यवगुंढन ॥६॥ देवत्वं प्रसन्नो भवेत्यमृतीकरणं ॥७॥ इति ॥ ` | 
` ^ विज्यं धनुर्यस्य" परमेष्टी ऋषिः अनुष्टुपछेदः एकोरदरोदेवता कपदी- 

बेषने विनियोगः ॥ ॐ बिञ्ये धनुरिति मंत्रान्ते कपर्द बंधयापीति भावनया कष- 
देवने ॥ मानो महान्त° दयो इत्सकषिः नगतीढदः एकोषडरोदेवता देवस्य प~ 
हासनोपरि स्थापने० ॥ ॐ मानो महान्तमिति द्वाभ्यां स्नानपीठासूर्वपूजितपीटे दे- 
वस्थापनम्॥ नमो हिरण्य बाहवे° परमेष्ठी ऋषिः अत्रैकादशाक्षराणां यजुरवुष्ुप् ॥ ̀ 
 देशाक्षरस्य यजुः पैक्तिरिति छंदांसि वद्लदाने° ॥ ॐ नमो हिरण्य बाहवे० ब- 
कषदाने भूरसीत्याचमनं ॥ नमः ` शमवाय० आभूषणं समपेवामीति परश्रापः ॥ 
नमो घ्रष्णव परमेष्टी ऋषिः षटक्षरयोयलुरगायत्री पंचाक्षरयो्दैवीपंक्तिः सपराक्षराणां 
यजुरष्णिक् ईति छंदांसि बहवो द्रा देवता उपवीतदाने० ॥ नमो धृष्णवे उप. 
बीतदानं ॥ भूरसीत्याचमने ॥ यातेहेति° चतुष्कस्य परमेष्ठी ऋषिः अुष्गछंदः ॥ 
एको स्रो देवता अह्घसमपणे॥ तथा च नमोधूष्णवे० इत्यस्य पृषत् ऋष्यादिकं 
सा अन्लतमपेभे० ॥ ॐ यतिहेति० चतुष्केन ॐ नमो वरष्णवे० वेस्यतेन भल्ल 
समपण ॥ नमःश्वभ्य परमेष्टी ऋषिः अनर चतुरक्षरयोदेवी इृष्ठती अष्टाक्षरयोर्थजु- 
गयत्री बहवः श्वाद्यो शद्रा देवता भँषदाने° ॥ ॐ नमः श्वभ्यः इति कनिष्टिकया 

 गधदानं नमः पायाय० पेष्ठीषिः अत्रापि पडकषराणां यजुगवत्री पंचाक्षरः 
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स्य देवीप॑क्ति; अष्टक्षर्यं थजुरनुष्टप् चतुर्षयोरदेवी बश्ती बहवः पर्यादयो रद्रा 
देवता पुष्पदाने° ॥ नमः पार्याय० पुष्यदान ॥ नम आहार परमेष्टी ऋषि; अत्र 
षटक्षराणां यजुर्गायत्री पचाक्षरस्य देवीप॑क्ति; नवाक्षरस्य यजुेहती सप्ताक्षरस्य य- 
लुरुभ्णिक् चतुरक्षस्य देवीबृहती बहव आश्वादयो देवता दीपदाने ॥ ॐ नम आं 
हवे ° दीपदानं ॥ नमो ज्येष्टाय० परमेष्ठ ऋषिः षडक्षरस्य यजुरगायत्री पंचाक्षरस्य 
दृवीपक्तिः सप्राक्षराणां यजुरुष्णिक् चतुरक्षरस्य दवी ब्रहती व्येष्टादयो बह्म स 
देषता नेवेयदाने विनि ॥ ॐ नमो ज्येष्टायेति नेवे्दानं ॥ ॐ भूरसीरयाचमनं॥ ` 
नमः शेभवायेत्यस्य ऋष्यादिके भरगूवत् स्पृरतवा तब समपयेत् ॥ नमो पृष्णेत्य 
स्य प्रागवत् इष्यादिकं श्रत्वा आरात्रिकं इयात् ॥ एषते इटयनयोः परनापतिक्षि 
सामपक्तियजजगतीं छ्दासि दरो दैवता प्रदक्षिणीकरणे° ॥ ॐ एषते° प्रदक्षि 
णा ॥ नमोस्तु सद्रभ्य° तिषटणां परमेष्टीकषिः पृतिछदः बहवो हदरा देवत। नम. 
स्कारे० ॥ ॐ नमोस्तु देभ्य० इति ति्टमिनेपर्कारः ॥ नमः श्रेभवायेति क- 
छाटे श्ु्ठतदुखः पूजनमिति विषः ॥ 

॥ अथ सामान्यप॑चवक्त्रपूजा ॥ ` 
सद्योजातो व्यमिपीत० जपदशरिरषिः व्रिष्टुपछ्दः स्वादाकृतिर्देवता पथिम- 

वभरपूनने विनियोगः । ॐ स्योजातो व्यमिपीतेति धैत्रान्ते सश्रोजाताय पथिषव- 
वंत्रायनम इति गधादिभिः सिताक्षतेः श्वेतपषपेथ प्रतीच्यां पथिमवक्तरपूजने ॥१॥ 
वामपरय० मरद्ानक्रषिः जिष्टुपूच्दः सवितादेवता उत्तरवक्त्रपूनने विनि० ॥ ॐ 
वापप्र्रसवितुरिति म॑त्ान्ते वामदेवायोत्तरवक्त्राय० गेधादिभिस्तुरषीसतपतरधोदी 
स्यायुत्तरवक्चपूननं ॥२॥ याते खद शिवततु° परमेष्टीऋषि अतुष्टुप छदः एकशो 
रुद्रो देवत। दक्षिणवक्जपूनने° ॥ ॐ याते श्र शिवातनूरघोरेति मंव्रान्ते अधोराय 
दक्षिणद्कत्राय नप् इति गेवादिभिनीछान्नं° करवीरेध दक्षिणस्यां दक्षिणवश्रपून- 

॥३॥ तदपुरषमित्यस्य नारायणयपुरुष षि; अनुष्टुपछदः जगद् शीनपुरुषोदेवता 
पूेवक्तरपूनने० ॥ ॐ ततुरुषमिति रमत्रान्ते तदुरपाय पृषैवक््राय० गंधादिभि 
वडरेवकिपुषपेय पराच्या पूषेवकतरपूजने ॥४॥ तपीक्चानमित्यस्य गौतमकऋषिः जगती 

ईशानो देवता छध्वववतरपूजने० ॐ तमीश्ञाने० इयप्यान्ते ई शानायोध्पैव- 
कराय गोधादिमिविल्वेः कलकपुषप्ोध्वैमूः्ववपनरपूजने ॥५॥ इति॥ 

॥. अथ पश्िमवक्त्रपूजा ॥ 
पथोजतेमियस्वं वथोनातकषिः चिष्डुष् छेदः सथोजातो देवता नितं 

 दंवादन पृथिवीत पश्चिमं नमस्कारे विनियोगः ॥ ॐ. सथोजतं परप्यापि [१ 
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सद्योजाताय वेनमः ॥ भवे भवेनातिभवे सवस्वमां भवोद्धवाय नमः ॥ मंत्रस्यान्तै 
सथोजाताय श्ेतवर्णाय हंसवाहनाय पथिमवक्तराय पृथिवीतखाय ष्टिरूपात्मने ब- 
ह्यणे नमो हां इति परणम्य ॥ धलुर्बाणमुद्रपदशैन सचोजातपिस्यस्य उष्यादिकं 
प्रागवत् स्मृता पथिमवक्जपूजने विनियोगः । ॐ सद्योजातपिव्यस्यान्ते सथोजा- 
ताय व्वेतवर्णाय दं्वाहनाय प्िमवक्त्राय नप ,इति गंधादिभिः पूजने ॥ ततः 
ककापूजनं ॥ ॐ ध्य ° सिध्ये ध्रस्य० ङक्षस्ये० मेवाये° कान्त्यै सवधयै° 
भरमाय॑० .॥८॥ सथ्ोजात कटा ह्येता अष्टो च परिकीर्तिता ॥ गेताक्षतैः मेतपुष्यैः 
पूजयेद्धसवाहनं ॥ सिद्धयन्ति सपका्यांणि पूजनेन न संशयः ॥ ध्यान ॥ प्रा - 
छेयामरबिदुकंदधवडठं गोक्षीरफेनपप मस्माम्यैगमनगरेदहदहने वप्राावरीलोचनं ॥ 
ब्यनद्रादिमस्दगेः स्तुतिपररभ्यवित योगिभिरधदेहं सकर कंकरहितं स्थागो- 
मखं पिमं ॥ २ ॥ इति।। 

॥ अथोत्तरवकत्रपूजा ॥ 
वामदेवायेव्यस्य वापदेवद्षिः जगतीखदः विष्णुदेवता ङृष्णवरण गरुडवाहरन 

आपस्त्ं उत्तरवक्चनमस्कारे विनियोगः ॥ वापदेवाय नमो व्येष्ठाय नमः अष्ठय 
नमो र्राय काङाय नमः कङविकरणाय नमो बलुविकरणायनमो बछायनमो बर 
प्रमथनाय नमः सवभूतदमनाय नमो पनोन्पनाय नमः इति ॥ पत्रस्यान्ते ` वाम- 
देवाय कृष्णवर्णाय गरुडवाहनाय उ तरवक्त्राय आपस्त्याय अमृतरूपास्मने विष्णवे 
नमो हीं इति प्रणम्य पदमथुदरा प्रदशेने ॥ वामदेवायेत्यस्य प्राग्वत् ऋ्यादिकं स्मृता 
 उत्तरवरक्रपूजने° ॥ वामदेवाय० दृप्णवर्णाय गरुडवाहनायोत्तरवक्त्राय नम इति 
गेधादिभिः पूजन ॥ कडापूजने ॥ ॐ रजसे° रक्नाय° रस्ये० पास्याये० कामायै ° 
सजीवन्य० प्रियाय० बुद्धये० क्रियायै धान्ये° श्चापिण्ये° पोहिन्य० ज्वरा५० 
॥ १३ ॥ वामदेवका हयेतास्रयोदश वरानने ॥ तुपतीशचतपतरे् पूनयेदरुढासनं ॥ 
सवेदोषविनाञेन पराप्नोति भ्रेयस्तपदं ॥ ध्यान ॥ गौरं ङुुपपिगर सुतिलकं व्या- 

 पांडगंडस्थरं भूवरिेपकटाक्चषविक्षणरपस्ससक्तकर्णोतछे ॥ . सिनिग्धं विबफङाधरं 
शदतिते नीराल्कारं त वंदे पणशश्षाकपंडलनिमे ककत हरस्योत्तरं ॥ इति 

क ॥ अथ दक्षिणवक्त्रपूजा ॥ | 
अवोरेभ्य इत्यस्य अधोरकषिः अवुष्टुपछद्ः ुदरोदेवता नीकबण सछू्ैवाहनै 

तैजस्ततवं दक्षिणवक्ननपस्कारे विनियोगः ॥ अपोरेभ्योयधोरेभ्योषोशघोरतरेभ्यः॥ 
सर्वेभ्यः सवेसर्वेभ्यो नपस्ते अस्तु सद्ररूपेभ्यः ॥ इति मजस्यान्ते अघोराय नीव- 
य द्ुभवाहनाय दक्षिणवक्त्राय तेजस्तस्वाय विश्ररूपास्ते काङाप्नद्ाय नमो इं 
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इति प्रणम्य ज्ञानयुद्रौ पदशनं ॥ अोरेभ्य इयस्य भाणत् ऋष्यादि स्मा 
दक्षिणवक्तरपूजने° ॥ ॐ अपोरेभ्य हृत्यस्यान्ते अधोराय नीलवर्णाय दूरमवाहनाय 
दक्षिणधक्त्राय नम इति रधादिभिः पूजनं ॥ कलटापूजने ॐ तमसे° मोहायै° 
क्षमायै० निद्राये० व्याधये° मृलयुरूपायैर श्ुधापै° वृषये।८॥ नीडो; करवी- 
रेथ पूजयेत् कमेवाहने ॥ सर्वाबाधाविनाशाय हानमोक्षपसाषक ॥ ध्याने ॥ का- 
राश्रथ्रमराजनाचरुनि ग्याटत्तपिगेक्षणं खन्डन्दुदरयमिभितांचदशचनं प्रोद्धिन्नदष 
रं ॥ सपमोतकपाकशक्तिसकठं व्य ीगपच्छेखरं वंदे दक्षिणपीश्वररय इटि. 
ठं भूमंगरोदरं खं ॥ २॥ इति ॥ ष 

[ ॥ अथ पव॑ववश्रपूजा ॥ 
ततपुरषयेत्यस्य तत्पुरुष ऋषिः गायत्रींदः रुद्रो देवता पीतवभमन्वाहने वा - 

ुस्तलवं पूवेवश््रनमस्कारे० ॥ ॐ ततपुटषाय विद्महे पहादेवाय धीमहि तन्नो शदः 
भचोदयात् ॥ इति मेत्रस्यान्ते ततुरुषाय पीतवर्णाय अश्ववाहनाय पूषैवप््राप वा- 
युस्तत्वाय चेतन्यासने आद्याय. नमो दै ईति परणम्य कवचदद्रा भददीयेत् ॥ 

 तदुरूपयेत्यस्य ऋष्यादिकं स्पृता पूरवकतपूनने० ॥ ॐ ततुरषाय० इति रम्- 
स्यान्ते तत्पुरुषाय पीतवर्णायाश्ववाहनाय पूेवक्ताय नम इति गेषादिभिः पूनम॥ 

 कलापूजनं ॥ ॐ निषटत्ये° परहिषटयै वियायै शन्ते" ॥४॥ दरवररकष्यः 
पूजयेदश्ववाहनं ॥ आयुष्य बद्धेते ततर विरिष्टफलदायकम् ॥ ध्यानं ॥ सवर्ताधि- 
तदिसत्तकनकङमस्पद्धितेजोरुणं गे भीरस्पृतिनिःखतोभ्रिदशनमोद्धाधिताम्राषरं ॥ बा- 
लनदु्तिरोरपिगठजटाभारपवद्धोरगै बन्दे सिद्धुरासुरेन्रनमितं पूवं शुखं 
शुलिनः ॥ ४ ॥ इति॥ 

| ॥ अथोष्वेवकत्रपूजा ॥ 
देशान इत्यस्य ईंशानकपिः अवुषटुपछंदः रोदेवता गोक्षीरं ठषभवाहनं 

आकाशत्वं ऊ्वेवकतरनमस्कारे रिनियोगः ॥ ॐ {शानः सपैविवानामीश्वरः स 
भूतानां ब्रह्मधिपतितरज्मा शिवो मे अस्तु सदा रिषोमू्॥ ॐ {कानः स्मि्ाना- 
भित्यस्यान्ते इशानाय गोक्षीखर्णाय इषभवाहनाय उर्धयक्नाय आङा्चतखाय 
सवेग्याभकाहाने हां इति प्रणम्य ानघुद्रामदभेनं ॥ शान इत्यस्य ष्यादिकं स्मर स्वा उध्ववकरपूनने° ॥ ॐ शान इत्यस्यान्ते गोक्षीरर्णाय दषमवाहनायोधपव- 
काय नम इति गेधादिभिः पूजन ॥ कट पूजनं ॥ वरिन्ये अंगदापै° ज्ये. 
(हाये० मरीस्थ° जञानिन्ये०।५॥ ईशानस्य .कठद्वताः निरंजनपदाुगा॥ ईससेति 
यो शरूयद हसो नाम् सदाशिवः ॥ विरषैः फनकमश भन्यतुमतरस्तया ॥ पू- 
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नीयं परवलनेन सौख्यमोक्षप्रसाधक ॥ ध्यान व्यक्ताव्यक्तगुणोत्तरं सुवदने षडत्र 
शत्तत्वाधिकं तध्मादुत्तरतखमक्षयप्रिति ध्येयं सदा योगिभिः ॥ वंदे तापरसवभितैन 
पनसा सकष्मातिसृश्ष्प परं ज्ञान्त पंचमपीश्वरस्य वदनं स व्यापि तैजोप्रयम् इति॥ 

८८ अथ देववामभागे पावैतीपूजनै''-ॐ नमोभगवस्ये उमादैन्यै° पारव्ये ० गौर्यै 
काटिये° कोटय विन्वधारिण्ये° ॐ दही नमः गंगंदेन्यै° नेगादेन्ये विमस्यै० ॥इति॥ 

५ अथंकादशर्द्रपूजने ”-ॐ अधोराय० पशयुपतये° शर्वाय ° विरूपाक्षाय० षि 
श्वरूपिणे° उयेवकाय० कपदिने° भेराय० शुटपाणये ° ईशानाय ० महेशाय०।॥११॥ 

“4 अथ शक्तिपुजनं "तज कामस्याष्टदेषु भरागादिक्रमेण पूजने ॥ ॐ उ- 
भाये० हंकरपरियाये० गोर्ये° पर्स्ये° काडिन्ये ° कोर्य्यै° विन्वधारिण्यि° मगाये° 
॥ ८ ॥ इत्यष्टो शक्तयः ॥ ततो गणपतिपुजनं ॥ तत्रोत्तरतः प्रथम पुजन ॥ ॐ 
गणपतये० स्वामिङमाराभ्यां ° पुष्पदन्ताय० कपर्दिने मेरवाय० शुर्पाणिने° 
इश्वराय० इतीश्ान्यां ॥ नन्दिने° पूवेस्यां ॥ पहाकाङाय० दत्याप्रेयां ॥ भगिरि- 
य्ये० नैऋत्यां ॥ ॐ हषभाय० प्रतीच्यां ॥ पकन्दाय० वायन्यां ॥ कपर्दिने° च- 
डिनि धनाध्यक्षाय इस्युदीच्यां ॥ ततो दिक्पारप्रूजनं ॥ यथोक्तं आदिल्यादिग्र- 
हाणां च || ॐ नमो भगवते शदरायेत्यनेन मत्रेण पुष्पांजङत्रियदाने ॥ ॐ नमोमद्- 
इयो० ॥ ॐ उर्य॑वकं यजामहे ॥ ॐ नमस्ते असतु भगवन् विनेश्वराय पंहादे- 
वाय अ्येवकाय जिपुरान्तकाय त्रिकाराभरिर्द्राय नीरकंठाय सरवेन्वराय सदाशिवाय 
श्री पहादेवाय नम इति ॥ साम्राज्यं मोभ्यं स्वाराल्यं वेराज्यं पारमेष्ट्य राज्य 
पहाराञ्यमाधिपत्यमयं सथुद्रपयेताया एकराडिति ॥ राजाधिराजाय प्रसद्य साहिने 
नमो वयं वेन्ववणाय कुदे ॥ समे कापान्कापमकामाय पहं ।॥ कामेश्वरो वैश्रवणो द्- 
दातु ॥ इवेराय महाराजाय नम इति ॥ पएभिर्त्रेः स्योजातं पप्यापीस्येवमादिभिः 
पचभिरमत्रेध समाचारास्त्यकं पुष्ांजलिदानं ॥ ॐ एषते रद्रमाग इति प्द्रापद- 
धने ॥ इषुथुद्रा डिगुदरा विशुर्षुदरा काककणीषुदरा योनिुदरा पेदुपुदरा ॥ एवं देव 
स्मभ्यच्यं जपे व्ष्यपाणेन इर्यांदिति ॥ इति श्रीरुद्रकर्पद्रमे रुद्रपरिच्छेडे देवया- 
त्रिकपद्धत्यनुसारी पचांगर्दरन्यासपूवेकः शरीरंदरपूजनपरकारः ॥ 

॥ अथ बृहत्परशरचश्द्रप्रजव्रकरः ॥ 
अथ काण्वपाध्यदिनादीनां बाजसनेयीनां प॑चांगण्दरन्यासाश्च° सुद्रपूनने च ॥ 

बृहत्यराक्षरस्मृत्यनुसारेणानुष्ठेयसखस्य निणीतखात् बृहसराश्ञरस्मृतिविहितः पंचांग- 
रुद्राणां न्यासपूवेकं श्रीरद्रपूजनपकार उच्यते ॥ तत्रादौ यथाविधिस्नानेन इतस 
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ध्योषास्नेन इृतनय्यावसथ्यान्यतर भस्मत्रिषुड्धारणे दद्रा्षधारणेन बद्धरिखिनां 
यज्ञोपवीतिना सोत्तरीयेण सव्ये पाणो कृतङुशोपग्रहेण दक्षिणे पाणौ धृतपक््रिण य- 
योक्ते गोमद गोचमेमत्रे चो देशे भरागग्राणादुदगग्राणां वा जयाणां हृशचानामा- 
स्तरणं तदुपरि यथाक्रापै व्याघ्रादिषपैण उत्तरटोभ्नः परागुध्ीस्पास्तरणं । । तद- 
भावे व्वेतकेवलस्य चिककवकस्य वा आस्तरणं ॥ तदुपरि शृदुच्लस्य च ॥ पृथि 
त्वया० इति मत्रेण तत्रासने उदङ्युखेनेवोपवेशन्॥ अथ स्रामभागे अप्रोदककटन्च. 
स्थापनं ॥ स्वदक्षिणभागे धेटपूजोपकरणानां स्थापनं ॥ पुरतो गंधादिपात्राणां ॥ 
स्पृष्ठमागे करमक्नाठनायेपात्रस्य च ॥ घृतदीपस्याभावे तिरतैखदीपस्य भरज्वाटनं 
ततः स्माततेविधिनाचमने ॥ ब्रीन् भाणायामान् ता भिपात्रमणवोचचारणं ॥ 
ॐ ुरुभ्यो° श्रीगणेश्चाय० ठक्ष्मीनारायणाभ्यां० उमामहेश्वराभ्यां इति परणम्य 
ृषखधत्यादि श्ोकपाठः ॥ दक्षिणहस्तेन ताघ्रपत्रेण वा सङकुदाङुषुपयपरनङा- 
दान ॥ देचकाढो संकीरये पूषेसे$सिपताघकस्द्रपध्ये एतावद्स्धकादश्चिनीजपै 
होमं वा करिष्येति सकलं यजमानः स्वकरैके र्यात् ॥ लिक तु अ- 
एकदामणो यजमानस्याुङ्गया यजमानकदिपताभुकसद्रपध्य एतावद्एदरेशादश्चिनी 
नप होमं वा करिष्यामि ॥ इति सेकसयमृलिनः इयुः ॥ तत्रादौ न्याः ॥ त 
तावत् छदः पुरुषस्य पूर्वोक्तरीत्या शरीरे न्यासान् र्यात् ॥ तवः पेचांगरद्राणां 
न्यासः ॥ मनोजुतिजूषतामिस्यारभ्य भरहिठतयन्ते हृदयाय नम इति हदये ॥ अ. 
बोभ्यशनिरिति शिरसे स्वाहा ॥ मूरा दिव इति भ॑वान्ते शिखायै वषदिति श्षि- 
खायां ॥ ममांणिते° कवचाय हँ ॥ मानस्तोक० अन्नाय फडितयद्चं ॥ सोयं 
पचागन्यासः प्रथमः ॥ अय द्वितीयो न्यासः ॥ यते खहिषा° शिखायां ॥ १॥ 
असिमिन्यह्० शिरसि ॥२॥ असंस्याता सहघ्ताणि० लकारे ॥३॥ यवकमिति द्रो 
मत्र नेत्रयोः ॥४॥ मानस्तोक नासिकायां ॥५॥ अवतव्येति पखे ॥६॥ नी. 
्रीवाः शितिरकैडा दिवं ॥ ॐ नीडग्रीवाः शितिकंडा शर्वा इति द्री मत्री कटे ॥ ७॥ नमस्त आपुधाय० प्रकोषटयोमणिवंषादृष्वेकूपेरादधोभागे भरकोषटः ।॥८॥ येरीर्थानि° 
हस्तयोः ॥९॥ नमो वः किरिकेभ्य० हृदये ॥१०॥ नमो दिरण्यबाहषे° पृष्टानां 
पतये नम इति नाभो ॥११॥ इमा सद्राय० गुद्धे ॥१२॥ मानो पहान्व० उनंः॥ १३॥ 
एषते रद्र जान्वोः ॥१४॥ अवद्र० जंषयो, नावुगुरफयोरंतराङं जंघयोः १५॥ 
अध्यवोच० कवचाय हं ॥१६॥ नपो बिखिने° दुन्दुभ्याय च । हनन्याय चेत्यु- 
पकवचे ॥ कवचादिपरीतयुपकवचमिति महागेवकारानुसारिणो विधानपारिजाता- 
द्यः सवे निवैधाः ॥ देवयाहिक्रादयः . सवे पद्वतिकाराथ॥ कवचोपरि कवच- 
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एुपक्यचमिरयपरे ॥१७॥ नमोस्तु नीटग्रीवाय० बुष्टितो विषठक्तया मध्यमा ठती- 
येत्र ॥१८॥ प्रमं वधन्बन० अन्चे ॥१९॥ यपतावन्त० दिक्षु षिदिष्च चं परस्प 
तमन्यगुषटग्रस्फोरनेन दिग्बेधः ॥२०॥ सोये शिखाचच्नान्तो दिम्धधसहित एको- 
नविरात्येगन्यासो द्वितीयः ॥ अथ ठतीयो न्यासः ॐ नमो भगवते दद्रायेति दशा- 
रस्य भजापतिक्रषिः रुद्रो देवता न्यासे विनियोगः ॥ ॐ नमः सूरि ॥ नैना 
सिकायां ॥ मां टदे ॥ म मुखमध्ये ॥ गँ कंठे वं हृदये तै दक्षिणहस्ते ॐ बाम- 
हस्ते ॥ द्रां नामो य पादयोः ॥ इति तरतीयन्याषः॥ अथ संपुटाख्यश्चतुथन्याः०॥ 
सच पुदिति पाच्यादिषिष्चु वक्ष्पपाण्तरैः काथः ॥ तथ्या | कऋप्यादिक 
पूषेवत् सेतर हेयं ॥ त्रातारददै° प्राच्यां सेपुटीकरणं ॥ ल॑ननो अम्ने इत्यानेषां 
संगुटीकरणं ॥ सुगन्तुपन्था० दक्षिणस्यां ° ॥ असुन्वन्त० चैकरतयां ° ॥ तखायापि° 
मरतीर्स्यां० ॥ आनोनिथुद्धि० वायव्यां ॥ वर्यगुसोभ० उत्तरस्यां ० | तमीश्चानं9 
शम्यां ० अस्मे सद्वा ऊर्ध्वायां दिशि स्योनापृथिति० अवाच्या दि सं पुटि 
करणे ॥ ातारमिनर° भाच्यां इन्द्रं प्रणमेत् ॥ खनो अभे वयं देवेत्यादिभिः स- 
एविकरणोक्तपेरगनेपादिदष्ठ अध्यादीन् ऋप्यादिस्परणपूषकं पणमेत् ॥ इति 
चतुथा न्याः ॥ अथ पंचमो न्यासः ॥ यजाग्रत० इति षड्कबो जप्ला हृदयाय 
नम इति भ्िविनिगेतांगष्ठो संयुक्तौ छता हृदये ॥ काण्वश्षाखायां शिवसंकर 
इष्टया एकस्या एव ऋचः ॥ समाम्नाततवात् यल ग्रत इप्येकया ऋचा हदयन्ा- 
सः ॥ सहसरीरषेति पोडशचस्य ऋष्यादिकं पूैवरसफतवा जप्ता शिरसे स्वाहेति घु- 
प्टविनिगेतांुष्ट संयुक्तो निस्तजनीको कृता शिरसि न्यसेत् ॥ अद्भयः संभृत | 
षट्कूचो जप्तवा शिघठाये वषडिति युष्टपुटो करौ कतांगुष्ठ्षः परतक्तग्रो कनिष्य 
चोध्वेतः कृतवा शिखायां न्यसेत् ॥ आशुः शिश्ान० दादशश्चपपरतिरथं जप्त्वा क- 
वचाय हं इत्यगुष्ठो भक्ताग्रो तजेन्यौ च त्रिकोणव् कृतवा मूध्नि पान्युखं 
छृलो भयपानधतः ॥ फरो हृद्यं तं नयत् कवये न्यसेत् ॥ विभ्राड् इत्यादिकं भुव- 
नानि पश्यन्नित्यन्तं सप्तदशमनुवाकं पूर्वत् कष्यादिस्परणपूर्थक्त जप्ठा नेत्रत्र- 
याय बोषडिति नेघ्रोन्ुखं दस्तं कृत्वा त्यक्तागुष्ठकनिष्िां ` च कृखा मध्यमां 
फिचिलमसाये हइृतरांगुि नमयन् न्यसेत् ।॥ ॐ नमस्ते सुद्र° इत्यादि तमेषां ज- 
भेदध्य इत्यन्तस्य सककाध्यायस्य शतकशीर्षा श्रो देवता सफ़ङाध्यायस्यान्ने न्यासे 
विनियोगः ॥ इत्ुत्ता जप्तवा असं म्यसेत् ॥ ॐ नपरे रद्र मन्व इत्यादिकं तमेषां जभेद्ध्य इत्यन्तं षट्षष्टिकंडिकातपमकं शतरद्रियाल्यं रोद्रध्याय इति काण्वा- नां विशेषः ॥ इति पैचमो न्यासः ,॥ एषते रुद्रभाग इति योनिष्ट मशनं ॥१ति॥ 
` `^ अंथालसनः सद्रूपेण ध्यानं पंचस्वं सोम्यमासाने सर्ामरग पितं ॥ मू 

४४ 
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गठांछनमूर्ढाने चदधस्फटिकसन्निम॥ फणासदसतविस्फुनेदुरणेनरोपवीतिने सपताचिवि- 
ऽवकञ्वरत् जटाजूटकीरीिन्॥ सहलकरषि ध्र जत् खटूव्रागादिविभूषित ॥ ब्रह्याड- 
सडवत्काशकपाख्वरधारिणं ॥ देदीप्यमानं चन्द्रा केल्वर्दमिं ्रिनेतरिणं ॥ त्रेरोक्य- 
ोतिकृद्धापस्कंपे कपाटमाङिने॥ दीप्रनक्षजमाराबदक्षमाजवरद्धिन॥ निःरोषवारि- 
संपूणकमटटकरत्वज॥ जगद्वाधीयशृन्नादयुचन् उपरधारिणं केयुरबद्रनागेन्द्रमद्धमणि- 
विराजित ॥ मेखराकिकिगीमारुक्तापक्तिविराजितं। पधशव्यक्तनिगेच्छद्ग भीरा 
एवन पुर व्याघ्रचमेपरिधान व्याघ्रचमोततरीयके॥ विद्य्ताप्रभागंगामातपूरं सुराचितं॥ 
तमस्तयेवनाधारषरणोक्षासनसिथते॥। तेरोक्यषनितामुद्धनतदेहाद्धपा्ती॥ रक्षस्थप- 
भामास्वव्ररोक्यतपांइरं । अभृतप्टुतदष्ट गं दिव्यभोगसमपाङ्करे ॥ दिग्देवतासपायुक्तै 
सुरासुरनपस्छृतं ॥ नित्यं श्चाश्वतमव्यक्त व्यापिनं धुवपक्षरम् ॥ द्विजो ध्यात्वैवपा- 

स्मान सम्यग् हदरस्वरूपिणं ॥ संप्रध्वस्तोषरायः सन ततो यजनमारभेत् ॥ यजन 
पचन ॥ तधया ॥ स्थंडिले बल्वा्ते तड; सकगिकपष्टपतरपैषुजं विरिरूय तम्पध्ये 
दशाक्षरं पतरं पिरिखेदिस्येवे पीटपकरपनं ॥ नपः कशंभवाय० स्थडिरपूननं ॥; मा- 
नोमहान्त० इति सिद्धमेत्रसरणं। स्वदक्षिणभाने साधारस्य ताघ्नपात्रस्य स्थापने॥ ॐ 
नमः रभवाय० तीथोँदकेनाधैपापूरणं॥ गषपुष्पाप्ततानां तत्र प्रभेपः॥ ॐ नमः श्वं 
भवाय० अषटटखोभिपंत्रण॥ नमः जेमवाय० पात्रान्तरयहीतैन तदुदकेन पूनातभा- 
शान् प्रोक्षयेत् ॥ आषनाच्युपचारसपपेणारिवक्यमाणं सवं देवकायेमनेनेवाघो रकेन 

तव्यं | ततो अक्षतैः पृक्त पकारेण पीरपूजां कुर्याव ॥ ॐ नमो भगवते सक- 
ङगुणारमशक्तियुतायानन्ताय योगपीटासमने नप इत्ति कणिक्रायां पृष्पांनखिना 
सेपूज्य ॥ सप्यज्ानानन्तानेदरूप परंधापेव सङृरपीठमिति चिन्तयेदिति पीटपूना ॥ 
अथ पीठोपरि स्थापिते पात्रे शिवि धातुमयीं वा शैवीं प्रतिषां प्रतिष्ठप्यावा- 
हनं ॥ तद्यथा॥ स्वरुरटे ज्योतिरूपं शिवि चिरं ध्याता ॐ नपः शेभव्राय ° पत्रा. 
न्ते भगवन्तं शिवमाप्रादयामीय्युक्तवा व्ेतपवैतमस्तकातछूयेतदरात् खष्कमलद्रा द्री 
पात् द्रीपान्तरमिवं निर्गतं दक्षिणनासपृटेनांजरिस्यष्पेव्वागते देवं विपाव्य शिव- 
शिगाद्जहिस्यपुष्पप्रक्षेपेग शिवस्यावाहने ॥ शिवनामिबाणङ्िगदोतु नावाहनं ॥ 
जिन्त आवाहनस्थानापन्नपाव।हनं पृष्पांजङिदानमात्रमिति विशेषः ॥ ततो देष 
मूध्नि दशाक्षरन्या्ः ॥ ॐ नमः नैनमः मोनमः भेनमः गेनमः वनपः तेनमः ₹- 
नपः द्रानपः यनमः ॥ तत; सदयोजातपिति पधिपवक्त्रे ॥ वापदेवाय० उत्तर 
वक्त्रे ॥ अघोरेभ्य० दक्षिणवकरे ॥ ततपुरषाय° पूवेवक्ते ॥ ईशानः स० उर्व 
वरे ॥ तत अबादहनादिपृूजा ॥ नमः; - शेभव्रायेत्यावाहनपासर्म च ॥ नमो मग. 
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वते रुद्रायेति दश्चाक्षरेण पाचभध्यं च ॥ नमः शेभवाय० आवपने ॥ स्नानषीटे 
देवयुपवेऽय पचापृतेः पृथक् पृथक् स्नपन ॥ धृतंयृतपावान० घतेन स्नपन ॥ अपां 
रस० शरकेरया स्नपन ॥ ॐ देवस्यत्वेति त्रिभिर्वारिणा स्नपने॥ ततो मंथोदकेन प- 
णवान्वितेन्यासपेत्ेमानस्तोकेहत्यनेन नमः शंमवायेत्यनेन च स्नपन ॥ ते च न्यास- 
मत्रा इमे ॥ याते रुदर शिवातनूरघोरा० असिमन्हत्यणषे० असेख्यातासहस्ञाणि° 
$यवकं यजामहे ्रयेव$ यजामहे सुगि पतिवेदन० मानस्तोके० अवततयधनु° 
नीडग्रीषाः शीतिकठाः दिवं० नीटग्रीवाः श्नीतिकंठा० नमस्त आयुधाय० येती- 
थानि० नमो बः किरिकेभ्यः ॥ नमोदिरण्यबाहवे० इमादद्राय० मानोहान्त० प्- 
पतेरद्रमाग० अवहद्रपद० अध्यवोचत्° नपोबिख्िने° नमोस्तु नीटग्रीवाय० पर 
षंच धन्वन° य एतावन्त० नपोभगवते रुद्रायेति न्यासपत्राः ॥ २१॥ पानस्तोके 
नमः ैभवायेति स्नपनम्ाः ॥ नमः श्रभवायेति मत्रेण स्नानाचमनकोपीनदानकष- 
पदेवघनसिदहासनोपवेशनानि ॥ ततो देवस्यावाहनादिषुद्रापक्शने ॥ भगवन् श्री 
स्वावाहितो भवेस्यावाहने ॥ भगवन् भ्रीरद्र सं सुपतिष्टितो भवेति स्थापनं ॥ भग- 
ध्नश्ररुद्र त्वं सन्निहितो भवेति सन्निधाने ॥ भगवनश्रीरुदर स्व॑ सन्निरुद्धो भपेति 
सन्निरोधः ॥ ॐ हृदयाय० न शिरसे° मों रिखायें° र कवचाय० द्रनित्रन- 
याय० ये अन्नाय फट् इत्येवं पुष्पेण दर्भाङ्कुरेण वा रपृश्चन् देवे षरंगन्यासं शला 
भगवन् ट्र खं सकीडरृतो भवेति सकरीकरण ॥ भगवन् श्रीरुद्र खे अवगुखितो 
भवेत्यवगुठनं ॥ भगवन् श्रीर्द्र खं अमृतीढृतो भवेत्यमृतिकरणे ॥ भगवन् श्रीश 
तथ प्रमीतो भवेति परमीकरणं ॥८॥ अथेतातां क्षणानि ॥ सम्यक् सं पुरि; 
पुष्पैः कराभ्यां रचितांजरिः ॥ आवाहनी समाख्याता शद्रा देशिकसत्तमेः ॥ १ ॥ 
अधो्खी छदा सेव परोक्ता स्थापनकमणि ॥ इति स्थापनयुद्रा ॥२॥ अश्िषु्ियु- 
गदा भोन्नतांयुष्ठयुग्मिका ॥ सन्निधाने सदरषिष्टा छुद्र तैत्रषेदिभिः ॥ अगुषटमभिणी 

सेव सन्निरोधा समीरिता दैवतागे षईगानां न्याषः स्यारतफङीडृता ॥ सव्यहस्त कृता 
ष्ठी दीर्घाधोभ्ुखतभ्नी ॥ भवरौढनषठद्रेयमभितो रमितापते ॥ अन्वोन्याभिशखा- 
शिष्टाः कनिष्ठानामिकां पुनः॥ अथातस्तननी मध्या घेनुधुद्रा समीरिता॥ इत्यपृती- 
करण! ॥ अन्योन्यप्रितागुष्टः भ्ारितकरां गुः ॥ महारेयमाल्यात। प्रमी 
करणे बुपैः।। भयोजयेदिमां घुद्ंदेवतायागकमगीति पहाुद्रा॥ ॐ नप; दभवाय बल्ान्ते 
आचमनं यज्नोपवीतं तदन्ते आचमने भूषणानि समपयेत्॥ ॐ नमः दमवाय० एनिधिकपा 

गष्पधूपदी पनैवेद्याचमनानि च समपयेत् ॥ दशाक्षरेण नपस कार ॥ नप्ः शम्. 
धाय० फाठतांबृखदक्षिणाप्रदक्षिणानीराजनपुष्पांजङिदानानि कतेग्यानि- ॥ नम् 
शवाय कके शह्छतदुरेः पूजने ॥इति॥ = ` ` | 
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८ अथ प॑चवक्रवूना "-सथोजातो व्यमीमितेति मेत्ान्ते सथोजातायं 

पश्िमवक्त्रायनम इति गंधादिभिः सिताक्षतेः श्वेतपुष्पैः पथिमवक्त्रपूजन ॥ वामम 
येति प॑त्रान्ते वामदेवायोत्तरवक्नाय नम इति गेादिभिस्तुरसीशतपत्रेधोत्तरवकत्र- 

` पूजन ॥ यति शुद्र शिवा तनूरिति पवन्ते अघोराय दक्षिणवक्त्राय नप इति गेषा- 
दिमिनीराग्जेः करवीरेथ दक्षिणवक्पजनं तपुरुषपिति मेतरान्ते ततपुरुषाय नम इति 
गेधादिमि दुर्रेरके पुष्ये पुषेवक्तरपूजनं ॥ तपीक्ञानमि्यस्यान्ते ईशानायोध्वं - 
वक्त्राय नप इति षादिभिर्विस्वेः कनक पुष्पेथोध्वेवक्त्रपूजनं ॥ यथ प्रकारन्त 
रेण पंचवक््पूना पूर्वोक्तत्वात् नात्र पुनङिखिता ॥ ॐ नमो भगवते रद्रायेत्यनेन 
त्रेण देवस्य मूर्ध्नि पृष्पांजङत्रियसमपणं ॥ नमो महद्धयः ॥ श्रयेवकं यजामहै ॥ 
नपस्ते अस्तु मगवन्० ॥ राजाधिराजायेत्यादिभिपतरेः स्यो जाते प्रपवामीव्येव- 
मादिभिः पेचभिर्तरेश भरस्येकपाचारात् पुष्पांजडिदानं ॥ एषतेरुद्र भाग इति अुद्रा- 
प्रदशीनं॥ इषुपुद्रा दिगयुद्रा तिशुख्षुद्रा पदर काङकणिषुदरा योनिष्द्रा पेचुयुदरा। 
एव देवै पपूञ्य ध्याता आवाषये° पैत्रहीनं क्रियाहीने० इति संप्राध्य ॥ अनया 
पूजया भगवन् सपरिवारः भ्रीमहारुदरः  भरीयताम् ॥ भगवते पूजास्तमपेण ॥ नमः 
दोभवायेति मैत्रेण स्वात्मनि श्रीरुद्रं विखऽ्य स्वास्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायन् शद्रनपो 
वक्ष्यमाणेन विधिना कायं इति दिक् ॥ इति भीपर शुरापास्मनेन जगन्नाथश्मणा 
सशोधिते श्रीरद्रकल्पद्रमे जपपरिच्छेदे बृदत्पराचगोक्तः श्रीरुद्रपूनाप्रकारः ॥ 

॥ अथ श्र्द्रजपप्रकारः ॥ 

तत्रादो . कष्यादिस्परण ॥ ततर यज्नाग्रत इत्यादीना विश्रादि्यन्तानां पैचांग- 
पत्राणां ऋष्याि गं पृषेवत् अनुसंधाय ॥ ॐ कारस्य ब्रह्य ऋषिः दवीगायत्रीख्दः 

अश्निपरमास्मादेवता महाव्याहृतीनां बजापर्ददिवा अभिगेधवाश्चत्वारो वेकलिपिका 
ऋषयः देवीगायनी देव्युष्णिङ्ः देवीगायत्री छंदांसि अग्िवायुसूयादेवता इति 
स्शृतवा रोद्राध्यायस्य च ऋष्यादिकं स्वरसा जपे विनियोगः ॥ बयं सोमेतयस्य बधु 
नषि; गायत्री छद्; सोमो दैवता एषते इष्यनयोः वजापतिक्रषिः।। सापपेक्तियजु- 
 नेगती छंदांसि रु दैवता अवसद्रमिर्यस्य परजापतिक्रषिः पेक्तिर्छंदः रुद्रो देवता 
भेजपपसीत्यस्य प्रजापतियरषिः कङपछदः रद्र देवता उयेवकमिरयनयोः क्रमेण वतिं 

शप्रनापतित्रपि अनुष्ट्प् छदः ऽय॑बको स्रो देवता एषते इ्यस्य प्रनापतिकछषिः अस्ता 
रप॑क्तिश्छदः रर देवता आयुषपित्यस्य नारायणक्रषि, उष्णिक्छंद; आशीदेवता शि- 
धौमामे स्यस्य प्रजापतिच्षिः भरजापर्यारैहतीख्दः क्षुरोदेवता निवत्तयामीत्यस्य प्रना- 



( ३४९.) 
शवकमेत्यनयोः विश्वकमामोवनचपिः ब्ष्टपठेदः विन्वकमेदेवता जपे विनियोगः ॥ 
ग्रशवेत्यस्य परजापतिक्षिः प्रमेष्ीपराजापत्यो वागगायत्रीकदः परतोदेवता अगि ह्-. 
दयेत्यादीनां यजषां प्रापि क्षिः शिगोक्तदेवता ॥ आयासाय स्वाहैत्यादीनां 
यजुषां परजापतिकऋषिः हिगोक्तादेवता जपे विनियोगः ॥ वाजश्चमे पभ्रपवश्च इत्या- 
दीनां वेद्स्वाहेस्यन्तानां चमकर्म॑त्राणां देवाच्ऋषयः ॥ यजुषूबान्ररदो विरोषनियपः ॥ 
अग्निर्देवता जपे विनियोगः ऋद्वै बाचमित्यस्याध्यायस्य दध्यडगथवैणकषिः सक- 
ध्यायस्य विग्वदेवादेवता ॥ ऋष वाचमिति चतुर्णा यजुषां दैवीजगतीचखदः: 
कगादयो किगोक्तादेवता ॥ वागोज इत्यस्य यजुनगतीख्द वागादिरिगोक्ता- 
देवता ॥ यन्मे इत्यस्य प॑क्तिदः बृहस्पतिर्देवता मह्याहृतीनां दध्य- 
इमथवेणक्षिः देवी गायत्री दैष्युष्णिङ् देवीगाय्रीकदांसि अग्निवायुषु्यांः 
कमेण देवताः ॥ तत्सवितुरिति दध्यडाथवेणक्रषिः गायत्रीः सविता- 
देवता ॥ कथान इति यवस्य दध्यङाथवेणक्रषिः दरयोर्गायत्रीढर; दृतीया- 
पाद् निदद्गायत्रीछदः स्द्रोदेवता ॥ कयाल्वपिस्यस्यानिरक्तागायत्रीठदः इन्द्रोदे- 
वता ॥ इन्द्रो विन्वस्यति द्विपदाविराट्$दः इन्द्रोदेवता शन्नोमित्रः श्रन्नोवा इति 
दयोरवष्टुपख्दः पित्रावरुणयोशिगोक्तादेवता ॥ शन्न इनद्रप्रीतयस्य त्रष्ड्पछरः' 

इन्द्राग्नी इन्द्रवरुणो इन्द्रा पूषणो इद्रासौपोच देवता ॥ शम्नोदीरिस्यस्य गायत्रीखदः 
आपोदेवता ॥ स्योना पृथिषी° दध्यडायवणेक्रषिः गायगींदः पृथिवीदेवता ॥ 
आपो दिष्टेति तृचस्य दध्यडाथवभक्षिः गायत्रीडेदः आपोदेवता ॥ दौः शाति 
दकरी छर् चोरादयोङिगोक्तादेवता ॥ द्रत द्रे ब्राह्मी अयुष्टुपृच्दः आीर्द- 
वता ॥ द्रतेद्हे्यस्य उष्णिकूद्ः आशीदंवता ॥ नमस्ते हरसे दध्यडाथवेणकःषिः 
घहतीछंदः अधिदेवता ॥ नमस्ते अस्तु यतोयतः इत्यनयोरलुष्टुपच्दः आध्ाया वि- 
धुस्स्तनयिःरनुभेगवान् दैवता ॥ द्वितीयाया महावीरो देवता ॥ सुमित पान० दध्य- 
डगय्णक्रषिः प्राजापत्याजगत्ती आपोदेवता ॥ तच्चक्चु° उष्णिक्; इति कास्या- 
यनः ॥ बाह्य तरिषटनयुहेनाहत्यष्ि्वांद इति देवया्िकादयः ॥ अक्ष एतीतं पुर 
उप्णिक्ंद् इरपावारा दशचकार श्रीदत्तोपाध्यायः ॥ श्रीभूरयो देवता ॥ स्वाध्यायस्य 

रा न्तिकरणे विनियोगः ॥ एवमृष्यादीनि स्पृ जपश्च कतेव्यः ॥ ष यथा ॥ ॐ 
यज्जाप्रत शइतयादीनां विश्रादिव्यवुवाकान्तानापगषैचकरमत्राणां पू नप; ॥ ॐ 
भूः ॐ भुवः ॐ खः इत्यन्तस्या्टमणवयुक्तस्य रोद्रध्यायस्प च जपः || ॐ वयं 

, सोमेत्यष्टानां कंडिकानां च जपः ॥ काण्वानां वं सोमेति सप्तानामिति विशेषः ॥ 

ॐ नतं बिदाथेति द्रयोस्ततो जप इत्युक्तं देवपद्धतो ॥ उग्रधेति तिखणां सप्तानां वा 

कैडिकानां शरजसहगकानां जप इति परथुरामाद्यः ॥ निभूलसान्नेति देवयाङ्गि 



( ३५०५) 
कदियः ॥ ॐ वाजथमहत्यशालुवाकानां वेटस्वाहै्यन्तानां जप इति देवयाश्तिका- 

द्यः ॥ महच्छिरो जपयक्षे न चमकायुवाकजपः ॥ चमकानुबाकनपपक्षेतु न मह - 

च्छिरो जपयक्षे न चप्रकानुवाकजपः ॥ चमकानुवाकनपपकषेतु न पहच्छिरो जप 

इत्यपरे ॥ ॐ प्रच वाचमिति शान्तिकरणं ॥ ॐ शान्तिरिति जिर्च्चारण वा ॥ 

इत्येको रुदरनपपरकारः । अयमेव पकारथपकवन सरवेर्वाजसनेयिभिरालृतः ॥ इति॥ 

^ अथापरमकारः '-ॐ यञ्जाग्रत इत्यादीनां नमस्ते श्द्रेति रोद्राध्याया- 

न्तानां षडगर्पत्राणां जपः ॥ ॐ भू! ॐ भूवः ॐ स्व; ॐ इत्येतरपाषटमणवयुक्तस्य 

रोद्राध्यायस्य च जपः ॥ ॐ वय सोमेस्यष्टयेस्य च ॥ ॐ उग्रधेति त्षणां स- 

पानां वा कंडिकानां च ॥ महच्छिते रद्रजटाजपामावपक्षेतु ॥ ॐ वाजथमे इत्या 

दीनां वेट् खरत्यन्तानामष्टानुवाकानां जपः ।। ॐ ऋवे वाचमिति शन्त्यध्या- 

यरय पक्ष्रयेऽपि जपः ॥ ॐ शान्तिरिति चिरचारणं वा ॥ इति द्वितीयपरकारः ॥ 

८८ पवमन्यतमपरकारेण ”-जपं कसा इमारदरायेस्वस्य इरपऋषिः जगतीख्व्ः 

एकोशटरोदेवता नपनिवेदने विनियोगः ॥ ॐ इमाशद्राय० मंजान्ते अनेन रद्रन- 

पेन भगवान् श्रीरद्रः परमासा प्रीयतामिति नपनिवेदन ॥ द्रापे परमेष्टीक्षिः 

उपरिष्टादुबहतीखदः एकोखु्रो देवता अष्टागप्रणामे विनियोगः ॥ ॐ द्रापे अ- 

ष्टाग्णामः ॥ विकिरिद्० परमेष्टीषिः एकोरगो देवता विसजेने विनियोगः ॥ 

ॐ विकिरिद विघने ॥ ध्याने ॥ चिडोचनं चतुर्बाहुं सवाभरणमूषिते ॥ ना- 

गयज्गोपवीते च व्याघ्रचपांत्तरीयक ॥ दषस्कथसपारूदधुमादेदद्धवारिण ॥ अमृतै- 

नाष्टुते शान्तं चन्द्राद्धृतरोखरं ॥ शछदस्फटिकतेकादे जटघुङुटमेडितं ॥ वरदा. 

भयहस्तं च सपैकामफरपदं ॥ एवे ध्याता द्विजः सम्यक् अनेगां हरं हरं ॥ स्तु- 

तिपाठः ॥ अनादिनिधनो रद्र गीयते श्रेतिभिः सदा ॥ राजसेन वयं सद्रसतितय 

लयि संस्थिते ॥ नमामि तां विरूयाक्ष नीकग्रीत्र नमोस्तुते ॥ त्रिनेत्राय नमस्तुभ्य- 
ुमादेहाद्धषारिणे ॥ चरिशूञ्धारिणे तुभ्यं भरतानां पतये नमः।। पिनाकिने नमरतुभ्य 

नपो पीद्ृष्टमाय च।। नमामि सवां महाभूतपतये स्वां नमाम्यदे॥ स्वयेपिक्षान्नभोक्ताना- 

भक्तानां राश्यद्ः स्वयं ॥ घरुयेरूपे समासा देहिनां देहिदायक ॥ यतीनां शुक्ति- 

दस्यं च युक्तपर्थानां च क्तिदः ॥ यदच्छया सवेपरिद् तते पध्ये च पालिते ॥ अ- 

न्ते विय नीते शक्तिः फस्य भवाहते॥ प्रहीन क्रियाहीनो भक्तिदीनो महेश्वर 

जपः संपृणैतां यातु खत्मसादात् प्रिरोचन ॥ अचु्ारेण दीनस्य जपस्या्रडितस्य 
च ॥ दोषाः भयान्तु नान्न च खल्सादान्पहेश्वर ॥ महद्द्रनगऽवे मे न्यूनो वाप्य ` 

भिकोऽपि वा ॥ संपृणस्वससादाच्च मूपाद् भूतितरिभूषण ॥ इति श्रीरद्कसपटुम 
॥। 

पपरिष्छेदे रूपकार्यायरुद्रनपपदधतिः ॥ 



(३५१) 

॥ अथ हितीयर्द्रजपपद्धतिः ॥ 
 तत्राहवासमोपवेशनाचपनपागायापरंकसयान् खा ॥ छंदः पुरषन्या्त- 

पुरः सरान पैचविधान् अगन्यासांश पवेत कुखा भीर्दरपुजने। ॐ यञ्जाग्रत इव्या- 
दीनां विघारिस्यनुबाकान्तानापगपचक् पत्राणां प्रणवस्य मदव्याहूतीनां रोद्राध्या- 
यस्य वथसोमेति पदच्छिरो न्तविदाथेति दयोर्ग्रधेति जटायाश्च श्ान्त्यध्यायस्य 
च ऋष्यादिकं स्मृत्वा जपे विनियोगः ॥ इति बयात् ॥ ॐ यजञ्जाग्रत इत्यादीनां 
नेत्रपंत्रवजजितानां रोद्राध्यायान्तानां अंगपेचक्मत्राणां पु्वनपः ॥ ॐ भूः ॐ सुवः 
ॐ स्वः ॐ नपस्ते शद्रेहयादिकस्य तमेषां जमे दध्पः।। ॐ भः युषः ॐ स्वः ॥ ॐ 

 इलयन्तस्य रोद्राध्यायस्य दशकरखो जपः ॥ ॐ यऽ्जाग्रत इत्यादिभिर्विभ्ादित्य- 
 जुवाकान्तैः पू्ोक्तेरगपचकपेतरैः समन्वितस्य केवङस्य वा रोदराध्यायस्येकाषस्या 
जपः ॥ ॐ वर्यं सोमेर्यष्टौ कडिकानां च जपः ॥ काण्वानां तु वय॑ सोमेति त. 
्शंडिकानां जप इति विशेषः ॥ ॐ नत बिदाथेति द्रयोजपोऽतरे्ि देषपद्धनो ॥ ॐ 

उग्रघरेति तिसणां सप्तानां वा रद्रनरटानाम्नीनां जप इति परशुरापादयः ॥ नवेति 

देवयाशि कादयः ॥ ॐ ऋव वाचपिति शान्त्यध्यायस्य ज्ञन्त्यय जपः; ॥ ॐ ज्ञा 

न्तिरिति चिरुचारणं वा ॥ इत्येको रद्रनपपकारः ॥ | 

अथान्यप्रकारः »-सांगमाचं जपेदद्रं केवछानि नान्तरं ॥ सांगं सशीषेकं 
चान्ये निरगपिति केचन ॥ इति परञ्यरापकारिकाकारा, एवं पाध्यदिनाचारानु 
सारी अन्यप्रकारः ॥ तत्रास्तनोपवेशनादिश्रीरुद्रपू ननान्तं पूवत ॥ जाप्यतत्राणां 
करष्यादिप्परणं च पूर्वत् ॥ ॐ यञ्जाग्रत इत्यादीनां नमस्ते स्द्ेति रोद्राध्याया- 
न्तानां षडे मैत्राणां जपः ॥ ॐ भूः ॐ भूवः ॐ स! ॥ ॐ नमस्ते रदरैःयादि- 

स्य तमेषां भैम दषम; ॥ ॐ भू; ॐ भुव; ॐ स्व; ॐ ईत्यन्तस्याष्टमगवयुक्त- 
स्य रोद्राभ्यायस्मैकादशङ्कसो जपः ॥ तदन्ते र्य सोमेत्यष्टव जप्त्वा शान्ध्यध्या- 
यजपः कायः इति द्वितीयः ॥ 

८ अथ तृतीयः प्रकारः "-अॐ यन्ञाग्रत इत्यादीनां विघरारित्यनुवाकान्ता- 
नां पचागर्मत्राणां जपपूैकमष्प्मणवयुक्तस्य रोद्राध्यायस्येकादशष्ृत्वो जपः ॥ त- 
दन्ता प्रत्यादृत्यष्टो च परकानुवाकानेकादशशधा विभज्येकेकस्य चमकविभागस्य जपः॥ 
तत्रयं प्रकारः ॥ रीद्राध्यायस्येृषटत्तो कृतायां ॥ ॐ वाजम इति चतदणां क- 

डिकानां जपः ॥ ॐ सत्य॑चप इति चतसृणां द्वितीयादत्तो ।॥ ॐ उकेवमे° चतष्टणां 
ठतीयात्तौ ॥ ॐ अस्माचम० तिष्टगां तरीयाहत्तो ॥ ॐ अधिप इनदरधम० ति- 

पणां पैचमाहतौ ॥ ॐ अदयुशचम इति तिदणां षष्ठादतौ ॥ ॐ अभिश्वमे घम्म 
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दयोः सममाृत्तो ॥ ॐ एकाचम इत्येकस्याष्टमात्तो ॥ ॐ चतस्लश्चम इत्येकस्य 
नवपरात्तो ॥ ॐ अ्यविथप इति दयोर्दशषात्तौ ।॥ ॐ वाजाय स्वाहा० द्रयोरेका- 
दशष्टत्तौ ॥ अयमेकादश्षधाविभक्तचमकानुवाकजय, कौशिकमोधायनोपत ए ॥ 
पराश्रादीनां मते तु न चमकानुवाकजपः ॥ अतुक्तस्वात् ॥ अस्मिन्पक्षे चमकानु- 
वाकनामृष्यादिस्मरणाभावः ॐ ऋच वाचमिति शान्तयध्यायस्य पक्षद्रेपि जप 
इति त्तीयपरकारः ॥ अथवा पेचांगमत्रान नप्ला एकादश्ङसो रोद्राध्यायै च जपे 
दिति ॥ एवमन्यत््रकारेण सद्रनपं कृता इमार्द्रायेति जपनिवेदनादि स्तुत्यन्तं पू 
वैवत् इुर्यादिति ॥ इति द्वितीयसद्रनपपद्वतिः ॥ 

^ अयमेव द्वितीयो श्रो रदंकादशशिनीशटरी सुद्र इति संज्गाजरयं ङमते ॥ पएत- 
स्थेकादश्ञात्या एका रुद्र भवति ॥ इयमेव रद्री रदरेकादश्ीनि रपुरुदर इति व्यप- 
देशद्रयभाग् भवति ॥ अयं च तृतीयो रुद्रः ॥ रघुरुद्ररुद्रेकादश्चिनीति पर्थायद्रयना- 
व्नीभिरेको मदारद्ो भवति ॥ अर्यं च तुरीयः एकादशभिषेहाररेको तिरो 
वति ॥ अर्यं पचपः ॥ एवघ्रुक्तरद्राणापन्यतपर्द्रजपः क्तव्यः ॥ गथ रुद्रस्य सं- 

करपादित्राह्मणभोजनपयैन्तं॑ यजमानाचायेब्रह्मायिजां नियमा; ॥ इविष्यमोज- 
य ॥ ब्र्मचयं ॥ भूशय्या ॥ पतिताधभाषणे ॥ अक्रोधः ॥ शचितादयो द्रष्व्याः॥ 
एव चिकीषितसद्रसपाप्तो जातायां जपरुद्रे जपनिवेदंनादिस्तुरयन्तं पूषैवत् ̀  कता 
ब्राह्मणभोजन कतरा कथ ईन्वरापेण काय ॥ ऋलिकट्रारा जपक्रएणे त॒ ऋलिमिभि- 
यैजपानदस्ते भरयोद्ानं॥ ततो यजपानेन जपनिवेदनादीन्वरापणान्तं कपे कायेमि- 
ति विशेषः ॥ होमांगजपरद्रे तु अगभूनो होमः कायः। शिष्टास्सेकादशचिक् पक्ष 
मवलन्य आचेदेनि एक्फरद्रीजपः ॥ द्विगीयेऽदनि सुद्रीद्रय द्वये ॥ ठृतीयेहनि तथ 
त्रयं ॥ चतुर्थेहनि चतुष्टयं चतुष्टयं काय ॥ ततः पचमेहनि होपदीने सेकका ॥ 
ततो होम इये पंचदिनसारध्यं पहार्द्रं कुन्ति ॥ एवमनेन क्रमेणेकपि्स्यथिके 
कदा तक्ऋच्िक्पक्षावल्बनेन अतिरुद्रपपि पचदिनसाध्यपाचरन्ति ॥ इति श्रीर- 
द्रकयद्रमे रुद्रपरिच्छेदे सुद्रनपान्तकपरपद्धतिः समाश्रिमगात् ॥ 

सद्रकस्थद्रमे चास्मिन जपसुद्रः प्रपचितः ॥ विदुषानन्तदेषेन तेन तुष्यतु वकरः ॥ 

इति श्रीसयपुरनिवासिना भीतडाखेडावार्विप्रनातयिन ` 
द्विपेद्यपनामकपरशरामात्मजेन जगन्नाथशमेणा 

संरोधिते श्रीरुद्रकस्पद्रमे जपपरिच्छेद 

॥ समाप्तः ॥ 
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॥ अथ होमपर्च्छिदः॥& ॥ 
सिद्िषृद्धिभदातारं दिष्नव्युहविदारणे वंदे पष्टगणपि शिवविष्ण्वादिवन्दितम् ॥१॥ 
अ्गानतिरिरध्व॑सि सत्यज्ञानमकाशकं ॥ श्रीमहुरुपदंभोज वेदे होमस्य पिद्धये ॥२॥ . 
युनीन कात्यायनान्नसा भ्रीमदुद्धवघरुनुना ॥ रद्रकर्पदुमाख्योऽयं निबन्धस्तन्यते पया इं 
हैमा्यादिनिर्वपास्तु बहवः सन्ति यथपि ॥ तेभ्यस्तवस्य धिरेषो यः पडितिरवधायेताप् षं 

॥ अथ खातप्ूजनम् ॥ ` 
` तत्रादौ होमद्दनपरदरागहोपयो स्तत्रेणेति कसन्यतोच्यते ॥ तत्रादौ नपष्दे चा- 

चा्यादिकःचिक् वरणान्ते परीक्षापू्षकं मडपार्थ यागोचितभूपिपरिरहं इतरा माज- 
नखननद्हनाचपसारणादिशोधितां शल्यनिरसनपूर्विकां  शुद्द्धिरपूरितां ददा 
भूमि समां कृतवा तस्यां मेदपढंडादिकं विदध्यात् ॥ तत्र पूर्वे खसपरीपे गषादिषू- 
नासंभारोपकर्पने ॥ देशका सेकीत्ये विक्गीर्षितपडपकुडारीनां निर्विघ्रफटसि- 
दविकामो गणेशपूजा करिष्ये ॥ षोडशोपचरेगणेश्पूजां र्यात् ॥ पुन्ेकालौ 
संकीत्य करिष्यमाणेडपङायेगतेन भूमहमानन्तपूजां करिष्ये ॥ चतुधा शच- 
वर्णा दूभृष्ठोपरि स्थितां ॥ पमरोखचक्रशूटरां च मसन्नाननां ॥ इति ` भू 
ध्याता ॥ आगच्छ सर्वकरयाणि बमुये छोकधारिणि ॥ पृथिवि ब्रह्मदत्तासि क. 
श्यपेनाभिवन्दिता ॥ इति भूमिमावाछ्च ॥ भूरसीति पत्रेण भूम्यै नम इत्यन्तेन भरू 
म्ये सकलपुष्पांजिदाने ॥ ॐ उद्धतासि वरदेण दृष्णेन शनबाहुना ॥ देर ग 

ख्या देवी यज्ञाय प्रणमाम्यहं ॥ इति दंडघसणम्य ॥ अष्टंगा्व ग्रहीत्वा जानुभ्यां 
धरणीं गत्वा ॥ ब्रह्मणा-निर्ितां देवि विष्णुना शंकरेण च॥ पावला चैव गायत्या 
स्कंदवेश्रवणेन च ॥ यमेन पूजिते देवि धस्य भिजिगीषया ॥ सोभाग्य च भय्- 
च्छ मे इत्यनेन भृम्ये अध्येदाने ॥ भूरसीरयस्य परजापतिक्रषिः भस्तारपंक्तिच्दः 
भूमिदेवा भमिपूजने विनियोगः ॥ इति र्णा ॥ ॐ भूरसीति मत्रेण भृम्ये नप्र 
इत्यनेन गधादिभिः पचोपचारैरम्यचनं ॥ नामर्त्रेण वा भरूपिपूजनं ॥ ॐ सपर 
 बाराये मुग्ये० वि समप॑यामि ॥ इति गंधपुष्पपायसलाजासक्तुभिः सतः सदी- 
पेमहावछ्दाने ॥ वद्धानङिना वक्ष्यमाणछटोकैः पार्थेना ॥ ॐ नदे नदय वतिष् 
वसुभिः परजया सद॥ नमर भागेवदायादे कुरु भद्रां मति मम॥ सर्वबीजप्रपायुक्ते स- 
वैरतनोषधीते॥ उचिरे नेदने नेद कसिष्टे रम्यत।पिह ॥ भनापतिसुते देष चतुर्से 
महीयसी ॥ सुभगे सु देवि शह कारयपि रम्यतां ॥ पूजिते परमाचरविरधमाच्यै- 
ररत ॥ मपतिर देति एदे मनति सम्यग ॥ अगक्ते चते प शमे कः 

४१५ 
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गिरससते ॥ इषे स प्रयच्ठेष लां प्ररिष्ापयाम्यहं ॥ देशसरापी पुरस्वामी गर 
र्वापी परिग्रहे ॥ मचुष्यधनहस्त्यश्वपश्ुृद्धिकरी भव ॥ ७ ॥ यस्य करूषं इत्यस्य 

 प्रजापतिक्रषिः ङिगोक्ता देवता द्रुमेप॒जने विनियोगः ॥ ॐ यस्य द्ूपं० इति मत्रेण 
 इूमपृजन ॥ स्योना पृथिवि ° मेधातिथिक्रषिः गायत्रीः अनन्तो देवता अनन्त- 

पजने० ॥ ॐ स्योना पएृथिवि० अनन्ताय नप इत्यन्तेन अनन्तपजा ॥ नापमत्रेण 
घानन्तपूना ॥ पृथिवीदूर्मानन्तपूजाविधो यक्नयुनातिरिक्तं तरतं परिपूणेपर्त्िति॥ 
सेपणेतापस्तु ॥ प्राथना ॥ आवाहन न जानामि न जानामि विषजेन ॥ पृजां चैव 
न जनामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ १॥ यस्य सूत्या च नापोक्तया तपोयहक्रियादिषु ॥ 
युन संपृणतां यान्ति सथो वन्दे तमच्युतम् ॥ २ ॥ इति खातपूनंनपषोगः ॥ 

॥ अथ खतुरस्रसाधनप्रकारः ॥ 
तत्रादौ पूवोक्तमकारेण शोधितायां समभूमौ पंडपादिकं बिदध्यात् ॥ तत्न 

भूसपत्वपरकारः ॥ समयोः कीटादिना भोतमूढयोः पृथक् सुर्माग्रयोः -अग्रतमीपे 
समेन्तरे तियक् ददोऽन्यो मध्याफितः कीलादिना प्रोतः कायः ॥ मूलात् लंबं 
तिथक् दंडस्योपरि रेबितभूपिमप्राप्नं अधोभारवत् कायेः ॥ दंडाग्रषो भून्यस्तयोः 
घरुतोयेत्र भागे सूत्र तिथ् दंडपर््यांकीतस्खरति तत्र निम्ना भूरतः संपूरणीयाऽन्प- 
चर खननीया वा ॥ यावता मध्यचिन्हे सूत्र पतति ॥ एवं भूमिः समा मवति §इति॥ 

५ तस्यां भूपो मेडपादपयोगीतया प्राची साधयेत् ?-तदिष्यं ॥ मेघाघनाहत्ते 
धरय निमेले नभोमैडले अहनि इृक्षप्रसादावनातते भूभदेशे सुसमे अतिपकूखदि 
रादि यह्ियकाष्टेन शिखिपवरनिपितत अष्णं स्फुरितं सररं ( एक्तोदथगुङदटत्तवि- 

पृ क्रमादतिसु्मागरं छण द्रादशांगुरोच्छितमथोभागे भूमिपवेशचाईं शं परमाणा- 
ध षडगुढे निखनेत् ॥ भूमो गप्येवथारूढतया देः स्थितो भवति ॥ अथ कषँ 
भ्रमागया . साद्धरूपया द्वादश्ागुलरञ्बा यथोक्तरशक्षणया मेडल त्तं परिख 
मेडरुरेलयोः पूर्वापरदिग्गतयोयस्मिन् पदेशे दंकोरग्रच्छाया निपतति ॥ अतिसू 
प्मतया स्पृशति ॥ पूर्वान्ऽपरदिगृगतटेखायां ॥ अपरान्दे च पूवेदिगतटेखायां ॥ 
तत्र म॑डलङेखयोः छायापरवेशनिगेमदेशयोः शक्र निखनेत् ॥ चिन्ह बा इयात् ॥ 
तयोरुपरि सत्रे दद्यात् ॥ त्र छायापवेश्चनिगपपर्गो हि क्रमेण स्थूकमानेन भाची 
प्रतीच्यो विज्नातव्ये ॥ सृ्ष्मराची साधने. तु रामबानपेयिभिः शुर्यवा्तिके ऊ 
क्तं ॥ छाया प्रवेशो निर्गमार्थं इत्ते .पूषैदिने यद्धिन्हुदरयपवेशनिगेपयोःकृते ।॥ अभ्रिम- 
दिनेपि तथेव पुनः कायम् ॥ पवेदिने च छया यदा प्रविष्टा यदा च निगेता त- 
दवेतनारनाहयद्छाया यत्र दिना शतव्या ॥ दिनान्तरपडरुजवोनिगमविन्शपूषं 
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दिन्छायानिगेमचिन्हयोरन्तरमिष्टद्िचतुरादिभिभागिविभञ्य तत्र॒त्रकयेत् ॥ 
ताभिषेदीभिस्ते अतरालभागाः कद्िताः गणनीयाः ॥ पष्य मास्याः ॥ लब्धिः 
एूषेदीनङृतमाचीमूत्रपपेमाग एव सुथैस्योत्तरायणे उत्तरतो दक्षिणाय दक्षिणता 
कयेत् ॥ ततस्तत पूरदिनङृत्छाया प्रवेशविन्होपरि सूत्र दधात् ॥ सा स्फुटतरा 
प्राची भवति ॥ ऊुडम॑डपसिद्धिकारस्तु ॥ ककेटधिकटषपकरसंकरातिषु तां प्राचीमे- 
कया युकया चालयेत् ॥ सिदकन्यातुसेक्रांतिषु ङमपीनमेषसंक्रांतिषु च द्भ्यां 
यूकाभ्यां चारयेत् ॥ एतच सरयेस्यायनवश्ादु्तरायने उत्तरतो दक्षिणायने दतिण- 
तो बोध्यं ॥ पिथुनधनुः संक्रान्तौ च चालनं नास्तीव्येषं सृक्ष्मपास्या नयनमाह ॥ 
छृततिकादिनक्षत्रवेधेन प्राची साधनीया तदुक्तं शयरके कृततिकाश्रवणः पृष्यथित्राखा- 
त्ोयैदन्तरं ॥ एतलमास्यादिशो रूपं युगमात्रोदिते पुर इति ॥ पुरः प्राच्यां दिधि 
युगमात्र नक्षत्रे उदिते सति षडशीत्य॑शुरमितं युगमात्रं तदुक्तं शरके ॥ षडशीतियु- 
गमिति ॥ नक्षत्रवेधश्च नलिकायैत्रेणेतयं कायैः ॥ ब्रऽ्वीं सुक्षमरन्धां नदिका का- 
षाद बध्वा तद् रेण युगमात्रयुपरिणतं छत्तिकादिनकषत्र दषा नलिकान्ताभ्यां 
भाक् पत्यग् देशयोः सूक पाषाणद्रयमवहैवद्रये वा पक्ष्य तचिन्ह्यो; प्राची सुत 
दधादिति गुरोरपदेश्चः ॥ चित्रास्ात्योरंतरारुङ्ानार्थोयञचुपायः ॥ नटी ादरयेतैकेन 
च दंडान्तरेण तयस्लाकारं यंत्रं कसा देडं च प्येकयेत् ॥ नङिका्रयान्तौ तुं तथा 
कषणादिना परस्परं योननीयो ॥ यथेकेनेव प्रयत्नेन युगपन्नक्षज्रद्रयपपि इयते ॥ 
एवं दष्ट मिङितान्नलिकाद्रयान्तात् दंडमध्यांकाच पाषाणवकंबो बा प्र्षप्रन्पौ ॥ 
क्तं सृकं प्रारयानयनप्रकारं यो न पेद तं प्रत्ये तदिति शुखसूतौ रापवाज्- 
पेयिनः ॥ अश्रादिना भ्योतिषापदशने तु विशेषः शोकशुखे ॥ नीहारेण घनै- 
वापि श्योतिषामप्यदशेने ॥ अप्छु दीपे प्रशृहीयात् छायामेमति रक्षयेदिति ॥ एतच 
गुरुखादेवावगन्तन्य ॥ गृहादो तु गरहवाच्ये च पाची हेयेति भीरामकषरपदरमे दान- 
कांडे ॥ -एषं मराचीपरतीस्यो शिज्ञाय दक्षिणोदीच्यो विह्वातव्ये ॥ तघकारप्तु श्ुख- 
कृतेवयुक्तः ॥ तयोनिखातदकोः अन्तराछं रज्वा छता द्विपुणीहृत्य रञ्चन्तयो ` 
पाशो परमांणान्तगेतो प्रपाणवदहिभरूतो वाऽनियमेन दता रञ्जुपध्ये आक्षैकलक्नणं ` 
स्थाने रोधं निहन्ति ॥ तौ निखातो रंदक्षिणोदीच्यौ विद्ातव्ये ॥ रापरवाजपेयिः 
भिस्त परक्ारान्तरमेव युक्तं ॥ प्राचीसुत्र भरागुक्त तद््तद्रयमारभ्य तमध्य कि- 
चिदद्धेष्य स्थितेन व्यासद्धेन मध्यमामिषुख मिथो मिकतुततान्ताद्धदय कुर्यात् ॥ ̀ 
तत्र यो दक्षिणोदगगतौ मत्स्यौ दन्मेध्यके दक्षिणोत्तर सूं पातयेत् ॥ तो मत्स्या 
को दृकषिणोदीद्षो जा्व्ये इति ॥ = - 



+ अथं चतुरलताधनोषायः "-ङंडमंडपादेव्यासो वावानिषटस्तावददवियुणां 
रञ्जुमानस्य हासदद्धी न भवतः ॥ तथोमयतः ॥ सपाश्रां कृतवा तामेकतः पा्चा- 

द्व्यासाद्धेपाने चिन्दयेततच्छंक्थः ॥ ततः रंकंकारतो व्यासद्धमाने चिन्हयेदाक- 
णाय ॥ तदुक्तं छोकश्चखे ॥ यावत्ममाणा र्जुः स्यात्तावानेवागमो भवेत् ॥ 
आगमा भवेच्छकुरन्तर द्धे निरंछनमिति ॥ अत्र प्रमाणरञ्जुश्वतुर्भागाः ॥ ताव्ये- 

वाभ्यासरञ्जुः। एवै च साभ्यासरञ्जुरषटमागा भवन्ति ॥ अभ्यासरण्वोश्रिभागान्ते 
चतुथेमागादौ निरंछनलक्षणे ॥ उक्तं च ॥ प्रमाणपभ्यस्याभ्यासचतु्थै रक्षणं क- 
रोति तन्िरंछनमिति ॥ ततः कंडमंडपादो प्रचीशतरं भरमाणेन दला तदन्तयोः शु 
निखाय तयोस्तद्रञ्जपान्ञो तथा कर्या्था व्यासादधाच्छिकोः कृतः सपाशः प्राच्यां 
स्यात् ॥ तत॒ आकरषेणार्थचिन्द निरंछनापरपर्यायं शदीखा रज्जं द्षिणपू्वामा- 
प्रयीं दिर भत्याढृष्य व्यासादध चिन्हे दक्षिणां सपरिच्छेदाय श्र दधात् ॥ भ्यत्य- 
स्थेवभुत्तरत उत्तरां सपरिच्छेदाय निरंछनेन रज्य गृहीत्वोत्तरपर्वा दिशं परत्याहृष्य ` 
घ्यासाद्धचिन्हे ईषु दधात् ॥ भरोण्यसनिरंख्नरक्षणसंयुक्ताभ्यासरञ्वन्तपाशः 

 पूथेनरपरिच्ठेदार्थ भाक् शको प्रतिष्क्त आसीत् ॥ भमाणरस्वन्तपाशस्तु परतीची 

श्कौ तच्छोणीपरिच्छेदे कतेव्यपाश्चो व्यत्यस्य शरोण्य॑सनिरेखनकक्षणयुक्ताभ्ा- 
 सरण्यतः पाश्चस्तु पाचीशको ॥ ततः प्रतीच्यां निरंछनेनोत्तयपरा दिश परतिरञ्जु- 
माकृष्योत्तरश्रोणिपरिच्छेदाय व्यासाद्धेचिन्दे शं निखनेत् ॥ अत्र केचित् पराक्- 
संस्यते संपादनाय सौचरक्रप् परित्यज्य पवैश्रोणिप्ताघनं पशादेशसाधनमित्याहुः ॥ 
तध्ुनरयुक्तं ॥ स्तभोच्छराये शि्ान्यासे सजयोजन शीढकै ॥ खननावटसंस्कारे 

परारभो षन्छोचरादिति बास्तुश्चाच्चो दितश्नोतक्रपविरोधावर् इति चठुरलक्षाधनपरकारः॥ 

॥ अथ शाश्ोक्तमंडपरघनाधकारः ॥ 

= दशद्ादशषदस्तो वा कनिष्ठः ॥ द्रादशषदस्त्तुरेशहस्तो वा मध्यमः ॥ षोटश 
इस्तं अष्टादशदस्तो चेतयुत्तम इत्येष तरिविधः ॥ यद्रा ॥ इषु दशहस्तो मढपः ॥ 

 पदाष्रे द्रादशषदस्तः ॥ अतिद्रे षोडशदस्त इति व्यवस्था ॥ विप्राणां विंशतिदस्तः॥ 

पषत्रियाणां षोदशदस्तः ॥ वैरयानां द्वादशहस्त इति व्यवस्था वा ॥ अन्ये तु विप्राणां 

अष्टादशहस्तः षोडशचदस्तो वा ॥ रज्ञा त॒ पोडशभिधतुदे शमिर्वा ॥ वेश्यानां द्राद- 

दाहसौरिति व्यवस्थामाह ॥ त्र स्वाभिमतमेडपथमाणं पुवोक्तपकारेण चतुरस सा- 
यित्वा हसतमपाणोच्छितापदधदस्तपमरपाणोच्ितां वा पूतरेभूम्यपेक्षया पेढपभूमि समां 
दां क्यात् ॥ ततरितयडमान्यां पाश्चमान्यां च सद्द समान्तरारं दधात् ॥ एवं 
भूषिः समनवकोष्टा भति ॥ ततः आप्रेयकोगपारभ्य सकरकोणकोषकेषु ` स्तम- 



¢ ( ६५७ ) 

पेचपांश्चपपाणानवरान् साखा ॥ आग्नेयावरक्रमेण सर्वष्ववयषु सूत्रसपातरथा- 
नाद्वहिः ` स्तभा निखेया इति नारायणमटृकमराकरमदादयो बहवः ॥ स्तम- 
परिपाणाह पध्ये यथा कोणाप्रे पतति तथा निखेया इत्यपरे ॥ तत प्रथमागनेया 
वे दुर्वायवसिद्धायेकानां प्रक्षेपः उच्छ्यस्व० परजापति्षिः ॥ यजुः। दंडो देवता 
स्तभोस्थापने विनियोगः ॥ ॐ उच्छरयस््र वनस्पत ° धचूडं सकण वा पंचमिती ह- 
स्तोच्छराय दशांगुखेष्टनयोभ्यं स्त॑भय्ुत्थाप्य ॥ ऊर्वं उषुण० काण्व्षिः उपरि- 
एादुवृहवीछंदः अगिर्देवता स्तंभारोपणे विनियोगः ॥ ॐ ॐध्व उघुण इति पेत्रणा- 
बटे रोपयेत् ॥ भथावटे दृद पांसुभिः पूरयेत् ॥ समाचारात्स्तमे पोटरीरवेधनं ॥ 
गेषपुष्पमारारिभिः स्त॑माकरणं ।॥ ॐ यतो यतः सपीहसे° प्रथेना च ॥ पव 
परदक्षिण्यक्रमेग मेडपकोणेषु चतुद्रीराणां उभरयपार््ैषु च पध्यकोष्टकोणे गतस्तंम- 
चतुष्टयवैक्तिसमतयाऽष्टो सारकाष्टपरिता दृटा ऋजवः पचहस्तमितोच्छाया दक्ांगु- 

सू्रनवेष्टयोग्याः सचूडाः; सकर्णा वा स्तभाः पंचपां शप्र निक्षिप्य निखेयाः ॥ 
क्वचित्न बाहस्तंभाः स्तहस्ता इस्युक्तं ॥ अस्मिन् पक्षे निखननमनियतं च स्तभ- 
पैचपाशमि्यपि तत्रैव ॥ पंडपमध्यशोष्टचतुःकोणेष्वपि आगनेयावटक्रमेगोत्तमषड- ` 

 पविस्ताराद्धेभमाणाः तचूडाशतुरः स्त॑भा निखेया ॥ ते चषटदस्ता नवहस्ता वा 

भवन्ति ॥ कनिष्टमध्यपंदपेषु खषटदस्ता एषेति विशेष इति रामवाजपेयिप्रभृतयः ॥ 

शषारदातिखकव्याख्यातारो राघवभद्यस्तु मध्यस्तमभाः षोडशचरस्तपरडपे एव ॥ एव 

बाहयस्तमा अपि पंचहस्ताः षोडश्हस्तमडपारो अष्टादशषहस्तमेडपादो च बाहयस्त- 

ममान च त्रैराशिकेन कव्यं ॥ सपहस्तपितवाद्यस्तंमप्ेष्येवमिस्याहु; ॥ त्रेरा्षि 

दतु उपरिष्द्रघ्यापः ॥ अन्ये तु सर्वं स्तमाधतुरसाः कतेष्या; चतुरस्र पादेश्चादन्य 

दिति शचद्वसूप्रादिदयाहुः ॥ यदि पोडकशहस्तमितर्मडपे मध्यस्तंममानमष्दस्तमितं त- 

हि अष्टादश्षहस्तमितपंडपे मध्यस्तभमाने कियद ॥ पं पोडश्हस्तमितपंडपे बा्य- 

स्तभमाने यदि पचदस्तमितं तदाश्ादश्चहस्तमितपरडपे बा्यस्तंभपाने कियदि्येव र 

रामर करपनीयं ॥ असिन्पकते तिधद्धमानं पा्वेमाने च दशांथुर ॥ चृडास्तु स्तम. 

प्माणान्तगेता स्तभपमाणा बहिभूता वा चतुरगुराः कतेभ्याः॥ एषु चतुषु स्त॑मेषु 

बछिकाख्यानि चयार तिक् काष्टासयुभयतो रघद्रयवन्ति चृडामोतरेघदयानि निः 

डासु भरोतानि कार्याणि ॥ कर्णादिषु वा निषेयानि ॥ मभ्यकोणस्तमवाह्म पभे- ` 

णयोरेकैकमिति चतुद कोणेषु चारि काष्टानि निषेयानि॥ एषु च कटादिभिर- 

` पर्याच्छादयितं पोभ्यवेशान् कष्टानि वा यथासेम निधेवानि ॥ बटिकोरधवान्यपि 

` कोणस्थितानि काष्टकढकभोतानि चस्वारि काष्ठानि निधेयानि ॥ मध्यस्तमचु- 



ता ( ३५८.) ` 
ष्टयोपरि श्खिराकारता सेपादनीया ॥ मंडपभूमिमधोपरि अधस्तनस्यकश्शागरस्य 
उच्चता तु त्रेराशिकात् जेया ॥ त्रैरारिकं चिप ॥ यदि पीडशचदस्तमिते पडपे ठती- 
यांशे अष्टहस्तमितस्तमोच्छराये सति मंडप यैडपमध्यकटशचे श्रियानुच्छरायः॥ र. 
णु तत्र न्यासः ॥१।८॥।१॥ सवणिते ३।८।९। उक्तरीत्या गुणिते २४ भक्ते छ्य 
सचते १२॥ एवं च प॑ंडपभूमिमध्योपरि अधस्तनस्थकटशप्रस्य द्वादशहस्तमिताय। 
उचतायां परा्नायां. स्वस्वपेचमांशेन न्यूनता कततेव्या॥ काष्टकटश्षपोतानां काष्टानां 
मानं त्वाथिकं ॥ एवमेव म॑डपान्तरेषु कटश्चामरघ्य उच्चतमूहनीये ॥ ततः प्रागादि. 
चतदिश्च दविदस्तविस्तताणि चलारि द्वाराणि दिक् रंङूनामभितो हस्तमात्रे पचह- 
स्तोस्छरायपचमांभानि खनेत् ॥ पएतदद्रारशाखानि द्रिषिषेऽपि कनिष्टपडपे चतर 
गुाधिकद्विहस्तविस्तृतानि ॥ उत्तम्द्पे तु द्विकरा यामानि अत्र सपत्र हस्तस्तु 
परपदो च्छितस्य समस्थितप्य वा यजपानस्योध्वैवाहोः पंचपांशः ॥ तस्य चतुर - 
शोऽगुकं ॥ अथ मैडपो द्रारर्ना समेतत उपरि च नारिकेलारिदरेवां शोभरैरन्यैः 
पषवेवा वेणुभिर्वा करवा प्रच्छाद्नीयः ॥ ततो मेडपदारेभ्यो बहिकस्तमत्रे तोरण- 

` शाखाः पेचमाशैनिखेयाः ॥ अश्वत्थे वाटे वा्ञाखे परस्यां ॥ ओदुंषरे बा पके 
बा दक्षिणस्यां ॥ ष्टाक्षे ओंदुंबरे वा प्रतीच्यां ॥ वटे वाश्त्थे वा उप्रीच्यां ॥ शा 
ताधेतट्क्षचतुष्टयाराभमे एतेषां मध्ये एकटक्षोवा षा ॥ शमीषक्नोद्धवा वा तद्- 
भाषे जंबूखदिरतालक्षास्यतमजा वा अच्छिद्रः सराः समप्रमाणाः सच; क- 
निष्ठमध्यमोत्तपपेडपेपु क्रमात्य॑चषटपसदस्तोचाः ॥ उपरि कृतचृडासु च ताघ उम- 

. -यतः सविानि तियक् कष्ठानि प्रोतानि कार्याणि ॥ तानि द्हृस्तान्तराखानी 
कनिष्टे ॥ पडेगुराधिकान्यंतराछानि मध्यमे ॥ द्रादशांगुराधिकान्यन्तरान्धु- 
तमे ॥ तेषामुपरि मध्यपदेरो त्रिशुराकाराः कीरा निवेदया; ॥ तेषु च 

` मध्यकीरः सरटः ॥ तग्रुमयतोऽन्यो किचित् वक्रो ॥ न्वागुखोचलं सपादद्रथेगुो 
विस्तरः ॥ अर्धोगुल्रयं ।! एतच्च कनिष्टमंडपे ॥ मध्यमे स्वकाः सागुखोचना पादो- 
नञ्येगुखो विस्तारः ॥ शर्यगुखो बिः ॥ उत्तमे तु अयोदशा पुरोचता ॥ स- 
पादगुरो. विम्तारः चतुरगुलो शरिटपवेशः ॥ एवं फलकपन्तयोरपि बिश 
काय.॥ एतत्तोरणस्वरूपं ॥ ततः सदरसफठेरनारिकेटक्रुककगढीनापन्यतमस्तमै- 
दै पेणेविचित्रवसवेपैथामरैयिकामिर्मादोच्छरयैथ सकलस्तंमाकंकरणं ॥ वितानचा- 
मरपटङूरपुष्पमाकाद्पेगेरिकामक्ष्यला्यनानाविधपछैषाठंकरगं ॥ उक्तालं- 
करणासंभषे. पुष्पमाला पटठवेवां मंडपाकारोऽश्यै सेपादनीयः ॥ अनुक्त पध. 
नैयुक्त ई्यादीना दोषश्रवणात् ॥ भिशदधस्तपरम(णेन मेदं सूटमेव चेति क्िगरुराणे 
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मटपङ्कटयोरविकरपाभिधानात्तयोर्भैदो देमाद्विणवषठुक्तः ॥ पथ्यस्वमवलिकोपरिगतै- 
थतभिष््मिरवां मुदरैगाकारकलकश्षमोतः कष्िध्ये शिखराक्षारयुतः करः ॥ कूगेलि- 
श्चिखरं शरुगं इतमिधानानुसारात् ॥ पध्यस्पैमोपरि समतयाच्छादितो मप इति ॥ ` 
संप्रति तु इट एवाद्रो रोकानां ॥ तत्र च पैडपश्म इति ॥ एवं॑षिरचिते कये 
मंडपे वा मंडपतरतीयांशेन इष्टकाभिरपक्वाभिरमडपमध्यमागे सपचतुरघ्ा बेदी का- 
या ॥ तस्याथोच्छरायो वेद्या यामस्य वृतीयांशेन चतुर्था शेन पंचमिन सप्मशेन 
नवमांशेन एकादश्ांशेन चेति .षट्पक्षा; ॥इति॥ ` 

॥ अथ ङडरचनापकारः ॥  . 
 तत्रादो तसिमिन् प॑ंडपे वेदितः पूषैपधिपोत्तरेशानीनामन्यतमदिति डं इ्यात्॥ 
तच्च कंडपचाश्षन्पाचहोमे युष्टिमप्रे हेमे यष्टिमात्र ॥ शतहोपं त्वरसिनिमाप्रे ॥ सहस्त- 
होमे दस्तमिते ॥ अयुते द्विदस्तं ॥ रक्षे चतुरैस्तं ॥ शीप्रदाद््रिज्यलक्षहोमे दस्तपात्र 
वा द्विरक्षे द्विदस्तमिस्यादिक्षषृद्धया दद्धिमाहुयावदशरक्षं ॥ दशश्षेषु षड्हस्त 
वा ॥ कोटब्टहस्ते दशहस्तं बा ॥ स्यूखदरव्यहीमे षोडशदस्त वा ॥ अ्रानुक्त्ंड- 

विरोषहोमोऽधिकसंख्यो न्पुनसंस्यावििते कुंडे कायो नाधिकं याविदिते ॥ न्यु- 

नसेस्याया अधिककख्यायापन्तमविात् ॥ उक्त चाभियुक्तः ॥ न्धूनषेरूयोदिति 
कुंडेऽधिशो होमो विधीयते ॥ अधिक्ङकंडो न्युनस्त॒ नापिके शस्यते कचिदिति ॥ 

तरसिदपरिवर्याथां नारायणमद्ृङतस्द्रपद्धतो चाप्येष ॥ तत्रकोनप॑चाश्च राहुतिपये- 
न्तं स्थटिरमेव ॥ तचाष्ादशंगुखपरिमाण दस्तात चतुरसखम्गुरोस्सेषध वा ॥ षै. 

चाशदादि नवनवत्याहुतिपयेन्त घषटिमात् कई ॥ शतायेकोनसदस्पयैन्तपरतिनपानन 
कई ॥ सदस्राव्ेकोनदशरक्षपयेन्तं हस्तमात्रं ॥ अयुतायेकोनक्षपयेन्तं द्विहस्ते ॥ 

 ठक्षादेकोनदशरक्षपयैन्तं चतुदैस्त ॥ अयुतायेकोनकोटिपयेन्तं षट्दस्ते ॥ कोटिमार- 
थाधिकदोमे अष्दस्तं ॥ तत्रैवाधिकतरदोमे दशषदस्तपिति केविद्विरोषपाहुः ॥ अ- 

परे तु विश्वको मतमाशिस्य त्रराश्यमत्र खा. ङंडमाने करपयन्ति ॥ तथथा ॥ 
पचशचदाहुतौ ररिनमितं कंडे तत्रैकविशस्यैगुलानि ॥ शताहुतिहोमे अररिनभिते ङंड 
साद्धद्रतिकस्येषुकानि ॥ तत्रकप्व शदाहुतिभापयेन्तं सार्दागुरमितमन्तरर चैत्त- 
रि अशीति संख्य इष्टटोमे ियनितमन्तराछुच्यते ॥ भारकरोक्तरीस्या शुने 
भक्ते च कृते ख्य फटे पूष्रफटे एकवरिशत्युशुरमिते योजिते यत्फटमायाति तदैव 
अनीति सरख्यकरे इष्टहोमे कंडमाने ॥ प्प शततदस्रादि कोटिहोमन्तेषु अन्त- 
शाछाहृतीनां तैरहं बोध्य् ॥ यथपि, कात्यायनपतानुवत्तिनामरतिनहस्तयोरमरो 
नास्त्येव ॥ तथापि भेदनिर्देशादिह इंढमने भे एव ॥ स वेदं ॥ पृरपरप्॑र: 
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मांशो हस्वः ॥ तस्य चतुर्विशांशोंऽुटः ॥ तत्र रतसििपरपययि युष्िंडे एकविर- 
रयगुरो विस्तारः ॥ अरतसिनिईडे साद्धदाविशस्यगुलः ॥ एकहस्ते चदूर्िशत्युः 
छयापविस्तारो ॥ द्विहस्ते चतुक्िश्दैगुलानि ॥ इमानि पादोनयूका चतुष्टयम 
नानि ॥ अखन्तरतवासूरणान्येव धतानि ॥ निहते पंचयवाधिकेक्चलारिशदगु- 
छानि ॥ चतुदेर्ोऽष्टाचत्वारिशदंगुलानि ॥ पैचहस्ते पंचयवाधिकानि प्रिपंचाशद. 
गुलानि ॥ षट्हस्ते पादोनेकोनषष्ठिः ॥ सप्रदस्ते सद्धतरिष्ठिः ॥ नवहस्ते द्राघ- 
पषति ॥ दशहस्ते यवोनाषट्सपततिः ॥ षोडशदस्ते षण्नव्यगुलानि ॥ यत्र यवोँगु- 
छस्याष्टमांशः ॥ इत्थमाह तितं ख्यामेदेन इडभेरोक्ते बकष्यमाणाहुतिसंख्यानुसारि- 
ईड कतैभ्यं ॥ तच चतुरस बराह्मणस्य ॥ दत क्षत्रियस्य अधरचद्राकारं वैदयस्य। 
चतुरसयोन्थद्धचन्दरऽयसखटत्तषडसपययष्टान्पप्ासतपेचाक्लाणि इंडानि सपैसिद्धिपएत्र- 
 सुखावािवेरिनाश्चशम्तिमारणचेदनदृष्टिरोगनाशाऽभिचारशान्तिभूतोत्सादनादि द्- 
शविधिकामनायां सर्वेषां कार्याणि ॥ चतुर कंडसाधनकारस्तु पू्रोक्त एव 
बोध्यः ॥ अन्येषां रचनाप्रकारस्तु ग्रथान्तरतो ज्ञेयः ॥ प्रयगौखाननेहोक्तः ॥इति॥ 

॥ अथ कंडमानसिद्धयथमाहृतिसंख्याप्रकारः॥ ` 
तत्र बोधायनः ॥ ततो होमे प्रहृवीत नमः शभवपैत्रतः ॥ सद्रैकादशिजप्ये च~ ` 

यत्तिशदथाहुतिः ॥ सद्र शतत्रथै भक्तं षष्ठया अभिकयायुते ॥ रुदर पुटे ॥ च 
त्वार महारुद्र सहस्राः सप्च्रजिताः ॥ चारिश्स्षदस्राश्च कतैव्याधतुर्तराः ॥ 
उना सप्त सपर्या ह्यतिष्डरं विनिश्चय इति ॥ अनेन च प्रतिरूपं िस्स्तिस्च आः 
हुतय इत्युक्त भवति ॥ ब्रहत्पराक्ञरस्तु ॥ अक्षताना तिान्वापि यत्रान्या समिधो 
पिवा॥ रभवायेति जुहुयात्सर्वास्तानाज्यसिक्तङान्॥ इत्यनेन होमे द्भ्य पत्रे मि 
धाय )। पचपचाथ ष् षड्षा अष्टावष्टावथापिवा॥ द्शदशेकादशषषा जुहुयात्सा- | 

धको हि वा ॥ इत्यनेन संख्यान्तरमाह ॥ तेनेकवारं रोद्रध्यायदत्तिनिपित्ता यो ह्ञे- 
मः क्रियते त्न तिसन पंचषडष्टोदृशेकाश वाहुतयो होतव्या ॥ इत्येते शक्तयपेक्षया 
षट् विकराः ॥ रुद्रं तु एकादशरूपका भवन्ति ॥ तत्रैकरूपंसंषंधिन्यसितिललः अ- 
हतय इति परक्षमाभिल होमे कत्व्ये प्रतिरूपं पंचपचेति पचम पाक्षदाहुतयः ॥ ष- 
टाहुतिपक्षाभ्रयणेन होमे तु भरतिरूपं षट् षडिति षट् षष्टिराहुतयः॥ अष्टाहु- 
तिपक्षमाश्ित्य होमे ठु प्रतिरूपं अष्टवष्टाविच्यष्टारितिराहुतयः ॥ दशाहृती- 
पक्षमाश्रित्य होमे त॒ प्रतिरूप दशदशेति दशाधिकमाहुतयः ॥ एकादज्पक्षा- 
भयणेन होमे तु पमतिरूपेक दरक दगेतयेक्िशरतयुत्तं श्रतपाहुतयः ॥ इति 
दे आहुतिर्सख्परा ॥ 
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< अथ रद्रैकादाशन्यामाहुतिसंख्या "-ततरेकादशदद्रा भवन्ति ॥ तेषु - चैक. 

विशस्यधिक शतरूपा भवन्ति ॥ तत्रेकरूपसंधिन्यम्तिल आहुतय इति पक्षा" 
भित्य होमे प्रतिरूपं तिस्रस्तिख इति जीणि शतानि त्रिषष्ठिश्चाहतयः ॥ पंवाहुति- 
पत्षाभ्रयेण होमे प्रतिरूपं पैचपंचेति षट्शतानि षड्विशतिशाहुतयः ॥ अष्टाहुति. 
पक्षाभ्रयेण होमे त॒ प्रतिरूपं अष्टअष्ठावितिं नवक्षतान्यष्टषष्टिधाहुतयः ॥ दशाहुतिं 
पक्षा्रयेण होमे प्रतिरूपं दश्चदशेति द्वादशचशतानि दशोत्तराण्याहुतयः। एकादशा 
हुतिपक्षपाधित्व होमे प्रतिरूपमेकादशेकदशेति जयोदशसतान्येकत्रिरच्चाहुतयः ॥ 
इति शदरैकादशिन्यापाहुतिप्तख्या ॥ 

^“ अय पदाद््रे आहतिसख्या `? -अत्रैकविरव्युत्तरं शतं सद्रा भवन्ति ॥ त्रै 
करूपसेर्वधिन्यस्तिस् आहुतय इति पक्षे प्रतिरूपं तिस्रस्तिस्र इति सप्तोनामि चसा 
रिसदसण्याहुतयः ॥ पचाहुतिपक्षे भरतिरूपं पंचदचेति टूसदलाणि षट्क्तानि पंच- 
पचारचाहुतयः। षडाहुतिपक्ष प्रतिरूपं षड्षडिति सप्तपदस्ागि नवश्चतानि षडशीति) 

अष्टाहुतिपक्षे प्रतिरूपमष्टाविति `दश्सदस्ाणि षट्शतानि अष्टाचत्वारिश्च ॥ 
देश्वाहुतिप॑कषे प्रतिरूप दश्चदरोति भरयोदशसदक्चणि तरीणि श्रतानि दशोत्तराणि च्॥ 
 पङादज्ञाहुतिपक्षे प्रतिरूपमेकादगेकादशेति चतुदेश्षसदस्राणि षटश्दान्येकचला- 
रिश्च ॥ इति पदाद््रे आहुति संख्या ॥ 

अथातिष्रे आहुतिसंख्या › ` -तत्र जयोदशश्तान्येकतिशचच रद्रा भव्रनिति ॥ 
तेषां चतुदेशसदस्राणि षट् शतःन्येकचतवारिश च रूपका भवन्ति ॥ ततरेकरूपसंपि 
नयस्व आहुतय इति पक्षे प्रतिरूपं तिलस्तिछ्च इति ॥ त्रिचलारिशसषदसलगि ` 
नवशतानि त्रयोविशचतिश्वाहुतयः ॥ पेचाहुतिपकषे भरतिरूपं पेचपचेति त्रिसप्रसदस्र गि 
पचाधिके दरेशते चाहुतयः॥ षडाहुतिपक्षे प्रतिरूप षटषडिति सप्ाश्षीति परहलराण्यषो 
शतानि षट्चलारिशच ॥ अष्टाहूुतिपक्षे भतिरूपपष्ाष्टािस्येकरक्ष सक्षदशसदस्ना 
ण्यषटरो विश्चत्यधिकमेकरतं च ॥ दशाहुतिपक्े भतिरूप दश्चदरोधयेकं लक्षे षट्चखा 
रिश्च सहस्राणि चखारिशतानि दशोत्तराणि च ॥ एकादशाहुतिपक्षे परतिरूपमेका- 
द्रैकादशेव्येक रक्षमेकषणटितदश्चाण्येकूपचाश्चच ॥ इत्यतिर्दरे आहुतिसंख्या ॥ 

५ उक्तं च होमपकाञे ››-जनपर्द्रागहोम एव ॥ जप्ये इति सप्तम्या प्राप 
णीयायापितिवत्तप्यांगिखावगपात् ॥ तेनान्यपत्रनपप्रापान्येन जपच्छतांशष- 
खुयया दशांशसंर्पया चा पहणेव्रकाराचेरक्तो ` जपद्रगहो पोऽपुक्त एव ॥ ततो 
होप भरडु्वीत नमः परंभवर्पजतः ॥ इति नपः शहेमवरयेति जुहुवात् ॥ पववचाय षट् 
बृट्ेरयादिमिरवौ पायनपराश्रादिवाश्येजपद्दगहोमभकारस्य सस्यस्य भिहितखेन 

४६ 
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लपरद्रागहोमे अन्यौत्रनपसामान्येनं पापस्य शतांश्ेपादेर्वाधितलवात् ॥ रूपरूय- 
यद्धुतिखंर्यया निर्देशादपि जपषदरांगदहोमे यञ्जाग्रत इत्यादिभिः प॑चभिः षटभिर्बा 
अगमेजः वयं सोमेति पहच्छिरोपत्रेण शा न्तिमत्रेथ होमो नैव भवति।॥ अन्यथा रद्रा 
ध्यायाष्टत्तिनिित्ताहुतय ईव आगपेत्ाहुतयोप्यमिधीयेरन् ॥ नवैवमैगपैत्राणां जप् 
सद्रागहमे विनियोगाभावाचच जपादिषु रुद्रेष्वपि न तेषां विनियोग इति वाच्यम् | 
सगिस्तवायो रूपकाख्यः स्तीषाँ रुद्र उच्यत इति ॥ पचम सन्रञनपेटिति ॥ शत- 
द्रियसंङस्य रद्रस्यांगानि पंच हि ॥ पेचांगान् न्यस्य ते ध्यात्वा जपेत् र्रौस्ततः 

मात् ॥ यज्जाग्रतादिषट्केच शिवसंकस्पमाषक्ं ॥ द्रस्तु देवताषटूु विनियोग 
जपादिषु ॥ इत्यादिभिवाक्येप्तेषां श्द्रस्ररूपान्तनिवेशस्य स्पष्टतया अभिहितसेन 
जपादिषु त्रिविधेषु हद्रेष्वपि विनियोगसिद्धिः ॥ वेन पचभिः षड्भिर्वा अगपेत्रेपद- 
च्छिरोेप्रेण शान्तिमतरेथ षिशिष्ठं यादशं सद्रस्वरूपं जपे अभिहित ताद्शमेव सद्र 
स्वरूप भधानभूते होमरुदरेऽपि बोध्यं ॥ प्रधानभूतहयेमद्रेखाहुतीनां संख्याया उप 
पत्तिपुववं रद्रकस्पदूमे प्रागमिदिततवादिदानीपाहुरिसंख्यामात्रं इुंडपानङ्ञानसोकरथ- 
सिद्धयथपभिधीयते॥ द्रे तावस्सपृणेरो द्राध्यायस्येकपचस्रपि षट वतयार्िराहतयः॥ 
बधाविभागपक्षे अष्टषष्ठिराहुतयः ॥ षोढाविभागपक्ष एकाधिकमेङशतं ॥ पोडशधा- 
विभागपक्षे एकादशाधिकश्तद्रयं ॥ चतुः चलारिशन्प॑त्रविभागपक्षे एकोनविश्चतय- 
पिकपचशतं ॥ अष्टाचल्ारिशन्पत्रविभागे त्रिषष्ठयत्तरं पंचशतं ॥ एकषष्टयत्तरशत 
धामेजविमागे एकसदहसे षडत्तराण्वष्टो शतानिच ॥ पंचविशत्यधिकच (‡रशतधापज 
विभागे चत्वारिसदस्लाणि दक्ञाधिकानि सप्षशतानि च ॥ सर्वेष्वपि पक्षेषु चपाह 
तयो वेफलिका भवन्ति ॥ चपकाहुतिपक्ष च एकस्या महच्छिरोमत्राहुतिपूरोक्ताया 
अभावः॥ अन्ते वसोर्धारा च प्वेषु पक्षेषु ॥ इति सुद्र जहतिसंखूपा ॥ 

अथ रद्रकादरिन्यापाहुतिसंख्या ॥ त्र रोद्राध्यायस्य मतरैकृखपक्षे षड 
धिक पचकशतमाहुतयः ॥ तेधापरजविभागे सप्त च तानि अष्टाचत्वारिशिच्चाहूतयः ॥ 
षोटपपत्रपरिभागे एकसहस्रमेकादशाधिकमेकशचतं च ॥ पोडश्चधापजविभागे द्रेसदसे 
त्रीणिशतान्येकपिशषतिश्च ॥ चतुः च तारिशन्मेज विभागे षट् क्तानि त्रिनवत्यधिक- 
मेकशतं च ॥ एकषष्ण्यत्तरशतयापत्रविभगे एशोनविधति सदश्लण्यष्यो क्षतानि 
षट्षष्टिं ॥ पेचर्िश्षत्युत्तरचतुः सतधामेजिभगे एकपंच(शतपदसरण्यष्टो शतानि 

 दशरोत्तपणि च } सर्वघ्रप्युक्तपप्तेषु एकषिःपथिषमेक शव ॥ चपकाहतोनां ३क- 
सपक्षं ॥ चमशहुतिपक्षे खेकादश्मदच्छिरो मंतराहु्तीनां पृवोक्तानामभावः अन्ते 
वसोर्धारा चसर्वेषु पक्षेषु ॥ ^ अथ मष आहुतिसंरूपा तरकरूपस्पैकमंनःव- 

न 
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पक्षे पंचसदस्लाणि पचक्षतानि षट्षष्टिथाहुतथः ॥ तरेधार्मत्रविमागे सप्तपदक्ताणि 
शते अष्टाविश्चतिथाहुतयः ॥ षोढा्प॑रविभमे द्रादशसदक्षाणि दशते एकथिश्तिशा। 
चतुथत्वारिशन्मज्विभागे द्रषष्टिसदख्ाणि सप्रकतानि नव्रनवतिशथ ॥ अष्टयचलारि- 
शन्पजरविभागे अष्टषष्टिषहसरण्येकशतं जयोषिशतिश्च ॥ एकपष्रयत्तरशतधारथ॑न्वि- 
भागे ठक्षदयपष्टादश्स्हश्चाणि पंचहतानि षड््विश्चतिथ ॥ पचि यधिकषतुःरत् 
धामे विमागे चत्वारिरक्षाणि ैचाश्त्सहस्ाणि सप्शषतानि पंचाकच ॥ अत्र सव 
ष्वपि पक्षेषु एकशतं जीणि श्चतानि एकत्रिश्चच्चमकाहुतयो वेकसिका भवन्ति ॥ 
अस्मिन्पक्षे च एकविशत्यधिकेकश्चतपहच्छिरो ्॑त्राहुतीनाममावः पूर्वोक्तानां॥ अन्ते 
वसोर्धारा च सर्वेषु पक्षेषु | इति महार्द्रे आहुतिसंख्या ॥ “ अथातिररे आहति-. 
संख्या ”-तत रोद्राध्यायस्य रत्रैकखपक्षे एकषष्टिपदस्ताणि दशते षड्विशतिश्राहुत- 
यः ॥। त्रेधा विभागे नवतिसहस्चाणि पेचश्चतान्यष्टो च ॥ पोटापेत्रविभागे एकलक्षं 
चतुखिशतसहश्नाणि चस्वारिशतान्येकतविश्चस्च ॥ षोडशधाम्रविमागे रक्षे अक्षीति- 
सदस्चाणि अष्टो शतान्येकचस्रारिशच्य ॥ चतुथस रिशन्मेत्रविभागे षदृलक्नाणि न- 

` बतिस्दस्राणि सपठशतान्येकोननवतिथ् ॥ अष्टचलारिरान्पंतरविभागे सप्ररक्षाण्ये- 
कोनपचा्षत्सदहक्नाणि बीभि हतानि त्रिप॑चाश्च ॥ एकपष्टयुतरशतपमतरविभगे 
 चतुर्विंशतिरक्षाणि त्रीणि सहस्राणि सप्श्नतानि षटक्ीतिथ ॥ पंचिलः्यधि कचतु 

तधार्मजरविमागे द्राषष्टिरक्षाण्येकोनसदस्मणि दज्ञ च ॥ सर्वेष्वपि पक्षेषु च चतु 
दैक्षाणि षट्शतान्येकचस्वारि स्च चपकाहुतयो वैकल्पिकः ॥ चपकाहुतिपक्षे 
च त्रयोदशषश्तान्येकनिक्च्च पहच्छियो प्रत्राहुतयो न भवन्ति॥ एतेषु सर्धे्वपि 
पक्षिषु अन्ते वसोर्धारा च ॥ इत्यतिरुट्रे आहुतिसख्या ॥ | 

६ अथ सबकुडे व्यासस्य चतुविश्चतिरंशाः कल्पनीयाः ` व्यासनंशेन्नर- 
मेखलोन्नया सह व्यासतुदयं खननं कायं ॥ मेखलोन्नति भिना वा ॥ ततः डस्य 

मन्तत एका द्रवंशं वा कुंडकंठं विहाय मेखाः इरयात्॥ तत्र भिमेखल्पक्षस्त्वेव॥ 
प्रथपा मेखछा नवांशेन्नता चतुर॑शबिस्वता॥ द्वितीया तरंगा षडशोन्नता च्येश- 

विस्तृता ॥ वरतीयापि तत्सख्य्रा च्योन्नता द्रयंशपिस्वता ॥ पंचमेखल्पक्षखेव ॥ 

प्रथमा षडश्ञविस्वता नवांशोच्वा ॥ द्वितीया तरर पैचांशविस्वता र्चिन्युन- 

सपादसप्रशोरवा॥ ठतीया तत्संरप्रा चतुरंशविस्॒ता किचिह्युनपादसपतमागोचा। 
चतुथा ततरा अयेशविस्वृता किचिदयिकषाद्धव्रयःशोचचा ॥ पचमी तत्षंसप्रा 

रथश विसता करििदयिकपादोनांशद्रयोखवा ॥ एवं च विकनस्येजो विस्तारो भवति॥ 

कंखाद्वदिरेव बा मेखडा कार्या सा चेवं ॥ कंटाद्वदिः षटंशविस्दुता ष्डशोनेता 
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चतुरतधिक्तैता चतुर॑शोश्नता वा ॥ - षडकोन्नतमेलछापतेतु अशदशाशपरिपित- 
चठेरेशोन्नतमेखछापक्षे वि्षस्य॑श्नपरिमितः खातः कत्तेभ्यः। मेखरोन्नति विना बा 
डुडपथिमे मेखरासेदप्ैव मखा कार्यां । इषटचतुरसङंडस्य यावान् विस्तारस्त- 
दद्धमानदेध्यां ।॥। ईंडव्यासतृतीयांशविस्तृता मूकभागे अप्रेतु संकोचगता ॥ एके- 
नांरोनोस्चा ॥ मेखडोपरि एकेनांशेन योनिर्मानान्तरगतेन घरितमेखङाया सम- 
न्तद्वष्टिता ॥ सा च मेखला योन्धुपरि एकांशेन विसता एकांशेनोच्चा एवं मेख- 
लोषरि द्ंशोर्वा भवति ॥ एकेनांशेन नैवेषन्नत्रेणाग्रेण मेखाग्रतो निराधारा ॥ 
मध्ये दूपपृषटोन्नता ॥ मध्ये वतुङबिदटवती अग्रमामे सच्छिद्र मभागे ङभाकार- 
हतादद्रययुता एवं च दयं विस्तृतायाः वृतीयमेखछाया परौ द्रौ मागौ योन्याश्मो 
भवतः ॥ तथा सति कुभयोरन्तराछं बाह्ममेखलासमे भवति ॥ अश्वत्यपर्णाकारा वाः 
कायां ॥ पेचेकमेखलापक्षे योनिगतो विशेषो ग्रन्थान्तंरादवगन्तव्यः ॥ भूतङमारभ्य 
यावधोनिमृरमायतं मध्ये सरध्रनाङाकारतान्नालं योनिपृरुलपराप्रं डर्याव्॥ योन्धु 
१२ नामिः ंडसमीपे मृद्गोखद्रयै स्यापयेत् ॥ चतुरश्रता आयता च द्रैशे- 
नोन्नता पञ्चाक्राय चतुरस्रा वा नानापर्भररंकृता नाभिः कुडमध्ये निवेहया ॥ तत्र 
योनिङ्कंडे न योनिः ॥ पञ्चके च न नाभिः। एवच कुडककटमेखङायोनिनाछनाभि- 
युक्तं सांगं सपलने ॥ ग्रह्वेदी तु ढंडादीश्चान्यां हस्तोन्नता हस्तविस्तता च चतुरखा 
वप्रत्रययुता कायां ॥ एवं वेदींडकरणं युखयपन्षः । स्थट॑कोचेतु मध्येपि कुड ॥ 
तस्पादीशा्यां वेदिद्वयकरणपिति केचित् ॥ नारायणमट्रास्तु मंडपे च मध्यभागे 
कुंडं काथं ॥ मध्यभाग एव इंडमिति साधितमन्यत्रेव्याहूुः इदमेव युक्ततरं ॥ प्रह 
सयेशचानमागे च मंडपं कारयेदूुधः ॥ दशदरादश्षभिह तेः षोडशर्बा समन्ततः ॥ चतु 
द्रारसमायुक्तं तोरणा्ररुृतं ॥ ऊड तन्पध्यमागे तु कारयेस्वतुरलकं ॥ वितस्ति- 
द्रयखातं तत् ई सचतुरणटपिति ज्योतिर्वासिष्टसंहितायां ॥ मध्ये तु म॑डपस्यापि 
कुदं कयाद्विचक्षण इति निणेयत्तिो ॥ क्रानतिरले हदधवपिष्टेन च ॥ प्रहयङ्गाधि- 
कारे पडपपमध्यभागे इंड विधानात् ॥ रुद्रस्य ग्रहय्ञप्य विकृतितास्व ॥ यत्त भागु 
त्तरं समासाच्र परेज्ञ पेदपस्यतु ॥ सोभनं कारयेत्छुटं यथावटक्षणास्ितं ।॥ इति 
पहाणेबोदाहतं ॥ स्कान्दे तस्य खयपथः। पराक्पूतरं मंडपस्यो तरधुत्ृषट मध्यमं प्रदेश 
भराप्व कुंडं यादिति ॥ तेन रक्षहोपवनम्पध्ये दई ॥ तद्विकृतितात् ॥ अन्यथा गर्न- 
स्योत्तरपर्वेण स्य॑टिं हस्तमात्रकं ॥ द्विव चतुरस च वितस्यच्छरायसंमितमिति ॥ 

पूर्वोत्तरे हस्तमिताथ वेदी प्रदादिदेवेश्वरपूननायेटयादिवाक्यवाधापत्तेः ॥ तेन मंडप- 
मध्ये डे सति ठुंडप्य न्यूनाधिक मध्यनवरांश रष रोणेष्येव स्तमनिखनन॥ सर- 
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हस्तमिववतकवरि विधाय वेदीतः पूषैपिपोत्तेशानीनापर्यतपदिति इहकसैष्यमि- 
सयुक्त तद्य मडपमध्यमागे कंडविधिः श्रतो नासिति तद्विषये बोध्य ॥ अय इुढक- 
रणाशक्तो एकरस्तादिप्रमाण चतुरस्रे तत्तद्ोमे स्थदिं वा काथ ) स्पदे च मे- 
खा दिवन्ञङाकारता च न भवति ॥ अगुरोत्येधवत्रखतादिना नैराका्याष्ि 
रोधाच्चेति सद्रपद्रतौ नारायणमद्रः | योनि कंटवभस्थदिणे कुटोक्तपाना मेखाः 
कार्यां इति सूतसेहितायां ॥ योनिरपि यथोक्तमाना स्थ॑ दिठेऽपि कर्थिलुक्तं बौघा- 
 यनपते कडभास्करे ॥ ततो म॑डपान्तः ईैश्ानदिगमागे श्दरयेदी कार्या ॥ सनवप्रह- 
मखरु्रपक्े ग्रहवेदी च तत्रैव कार्या ॥ तज दक्षिणतो ग्रहमेसी तस्या उत्तरतो सदरवेरी . 
च ॥ ग्रहाणां पूर्वोगत्वात् भाक् पूननीयतवेन पाथात्यस्पूनाया उदक्संस्यलापिन्च- 
णात् ॥ वेदिश दरवैगुरन्॑गुखोच्छ्रायदरयेगुरविस्तारवपद्रययुता वरोपरि सप्तंगटो. 
र्चा दस्तविस्वता च सुरक्षणा कार्या ॥ सवेश तिकपोषटिकानां प्रहमखविह्तिला- 
त् ॥ आभ्नेयां योगिनीषीढं ॥ नैक्यां बास्तुपीठं ॥ वायव्यां सेजरपाछपीठे ॥ वेदि. 
शद्धबार्यानि सर्वाणि पीठानि तु हस्तपाज्राणीति मास्ये ॥ वसिष्स्त॒ प्रहषीडै 
द्विदस्तमाहुः अस्मिन् पके र्रपीषपि द्विदस्तै॥ एतच ंडपडपकररणं होपद्रे परगान- 
होमाय ॥ परे लगदोपा॥ इं च ऊुडपडपकरण होराम ॥ अनावदपकं च॥ 
करणे फ़राधिक्य॥ अकरणे न वैगुण्यम् अत्र मूखवचनानि ग्रनयान्तरतो ्ेयामि।॥इति॥ 

|  ॥ अथ मंडपध्रवेशः ॥ = 
अथ रद्रनपे जपान्ते शुभेऽहनि होमे द्रे साच॑र्यादिपूजानते शयुमकले पडप- 

पुजाद्युपयुक्तसं मारान् समृत्य शक्छांबरधरः शुृमारयाचुरेपनः सपत्नीको यजमानः 
आचाथेव्रह्मचिक् सपन्विततो मंँवपास्यफादिभिरवितककशस्तो मेग्वा्घोषेण 
भद्र कणभिरिति बेदमत्रपोषेण च सपन्तो मेड पदक्षिणीङ्त्य पधिपद्रारेण पेहषा- 
न्तः परविश्चेत् ॥ अधाभ्यायतनासपश्चिपतः स्वासने उपविदयाचम्य प्र णानायम्य ॥ 
देशकालो .सकीस्थं ॥ स्यं ब्राह्मणद्वारा बां ऊृतस्यायुक्द्रस्य जपांगतेन व्यपाण. 
द्रवयेष्वमरुकद्रव्येणादई बाह्यणद्रारा वा यथारक्तिहोम करिष्ये ॥ इपि जपर्र सकरपः 
काथः । दोपष्रे त प्म कृतत्ामेद संकस्पः फायेः॥ ततस्तरदगतया नपरे गणेश- 
पूजनं मेदपदेवतास्थापनपूननं च करिष्य ॥ होमद्र. दोमर्टंगतया वास्ुषूजने 
पदपदेवतास्यापनपूजन च करिष्ये ॥ ततः षोडशोपचार: गणेकपूना पवेत मिद 
ध्यात् ॥ ॐ भूमिभूमिमवागान्ध्ातरपप्यगात् ॥ भूयाय पुतः पशभिरयोनो,श्टि समि- 
तामिति मेतरेणाचायों भूमि सेसपृश्य गोरतषेपान् मेपाम्तः सवेतोऽवकिरेत्॥ यदत्र 
संस्थितं भू? स्थानमा सवेद।॥ स्थानं त्यक्तवा तु तःसं यत्रप्य तत्र गच्छतु ॥ 
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धपेक्रापनतु भूतानि पिशाचाः सवेतो दिकं ॥ सर्वषापविरोपैन ब्रह्मके सपारथैत् ॥ ` 
इति म्राभ्यां सन्राखोक्तराक्ोघरपैत्ेथ ॥ ते च पत्राः कृणुष्व पाज ` इति प्च ॥ 
रक्षोहणं बरगदरनं ॥ ॐ रक्षोहणो वः ॥ ॐ रक्षोहावि्वचषेणिरिति ॥ अयेकस्मिन् 
पात्रे गायत्रया गोमूत्रं ॐ मानस्तोक इति गोपये ॐ पयः; पृथिग्यापिति पयः ॐ 
द्धिकाग्ण इति दधि ॐ तेजोीर्याज्यं ॐ देवस्येति शोदकं समादाय गायश्या 
सषण्यिकींृत्य ॥ ॐ आपोदिष्ठेति वृचेन कुरप्तेन पचाव्येन पंडपान्तः मोक्ष. ` 
येत् ॥ ॐ स्योना पृथ्वीति मदहीव्ोरिति पंताभ्यां भूमि संप्ाथ्यै ॥ ॐ स्मस्तिन 
इन्द्र इ््येतामचं कृतांजखिः त्रिपत् ॥ इति ॥ 

_ ॥ अथ वास्तुपएजनम् ॥ 
मेढपनेशैतिमागे दस्तमाजां चतुरस्रां चतुरंगु्ोचां वेदिं कृता त्यां व 

पसाये घुव्र्णादिशाकया कुंकृमेन च नवरेखाः कार्या; ॥ प्रार् पथिमायता; नव च 
दक्षिणोद्गायताश्च नव कृता मध्यकोष्टचुष्टयमेकीडृत्य भ्रतिकोणं त्रिषु पेषु सप्र 
दधात् ॥ तथा च चुविंशतिरद्पदानि सेपथन्ते ॥ देशकारौ संगीरयै भारीप्ित- 
स्याष्ठकश्दकमगः सांगतासिद्धये बास्तुपूनां करिष्ये ॥ विशन्तु भूते नागा रोक- 
पाराशर सवेतः ॥ मंदपेत्रावतिष्न्त॒ आयुषेटकराः सदा ॥ इति पत्रास्या बास्त्- 
म॑डरस्यप्रेयादिषु चतुषं कोणेषु शेकुचतुष्ट्यं निखनेत् ॥ ॐ अश्रिभ्योप्यथ सर्वेभ्योः 
ये चान्ये तान्पमाभिता॥ बि तेभ्यः पयच्छामि पुण्यमोदनघुत्तपं ॥१॥ नैका. 
पिपरति्ैव नेक्यां ये च राक्षसाः॥ बि तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोद नुतं ॥२॥ 
नमो वायुरक्ेभ्यो ये चान्ये तत्छपाश्रिताः।। वि तेभ्यः पयच्छामि० ॥३॥ स्दरेभ्य- 
शेव सर्पेभ्यो ये चान्ये तत्छमाधिताः॥ बहि तेभ्यः प्रयच्छामि शृहणम्त॒ सततोत्सु- 
काः ॥ इति चतुभिर््ेः निखातितशे्पार् यथाक्रम मापमक्त्छि दधात् ।॥ नव. 
रेखापूननं ॥ ॐ शत्ये° यज्ञोपत्ये० कान्तै° बिदाह्ायै० प्राणवाहिन्यै° सत्यायै ° 
स॒पत्ये० नंदाये° सुभद्राये० ॥९॥ इति नवपागायतरेखादेवतास्तासु पूजन ॥ अथ 
नवदक्षिणोत्तरायतदेवतास्तासु रेखा पुजयेत्॥ तथथा॥ ॐ हिरण्यायै सुप्रभाये० 
ककष्म्ये° विभूत्यं ० विमलायै ° प्रियायै० जयायै० बाङयै° विशोकायै" ॥ ९ ॥ 
केचिदत्रावसरे अमि प्रतिष्ठापयति ॥ ततो पैदरमभ्ये व्यस्तसमस्तव्याहूनिभिर्बा- 
सतुपुरूषमाप्राहयेत् ॥ तदथा ॥ ॐ भूः वास्तुपुरपमावाहयामि ॥ ॐ श्रुवः बास्तु- 
पुरुषमावाहयामि ॐ स्वः बास्तुदुरुषमावा० ॐ भूयुवः सः वास्तुपुरुषपावा० ॥ 
इत्यक्षतं देमपरतिमायां वा वास्तुपुरुषपाग्रह्म ॥ ॐ मनोजूतिरिति मंत्रान्ते वास्तु. 
पुरषः सुपरिष्टितो वरदो भवेति भरतिष्ठा क्याद् ॥ रास्तोष्यते भतिजानीकीति परेण 
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बास्तुपुरषं षोडशोपचार संपूञ्य ॥ वास्तोष्पते परतिजानी्ीति पैतरेण षास्तुपुरषायं 
चङि समपयेत् ॥ अथ मध्यपदचतुषटये वास्तोहैदये।। ॐ भूवः खः ब्रह्माणमावा० 

` अ्ततपुजे ब्रह्माणमावाह्य ब्रह्मयन्नानमिति पत्रेण स्थाप्य मनोजूति० प्रतिष्ठं दला 
बरह्मयज्ञानमत्रेण संपूर्य तेनेव पत्रेण बरह्मणेनमः पायक्तादिवलि दयात् ॥ ततःपूर् 
पददये दक्षिणस्तने ॥ अयेम्णे० ॥ दक्षिणपददये जटरदक्षिणे विवसते० ॥ पिप. 
पद्ये जठरवामभागे मित्राय ॥ उदक्पदद्रये बापस्तमे पृथ्वीषराय० ॥ अआश्नेय- 
कोणसूत्रह्विधाकृतव्रह्मपदसरब्रपरोत्तराद्धे दक्षि हस्ते सावित्राय० ॥ दक्षिगाद्धे स 
क्तरि०॥ एवं नेचस्यपटः पूवद हषणयोः विदब्रुधाधिपाय०। तत्पथिमाद्धं जयन्ताय०॥ 
 वावभ्यपददक्षिणाद्धं वामहस्ते राजयक्मणे०॥ उत्तराद्ध सुद्राय० {जानपदं उरति 
अद्धयो ° ॥ दक्षिणार्धे घुखे आपस्ताय० ॥ . ततो अन्त्यपंक्तिगते ईशानपददकषि- 
णाद्धं शिरसि शिखिने° ॥१॥ तदक्षिणे साधेपदे दक्षिणनेत्रे पजन्याप० ॥ २॥ 
तदक्षिणपदयोदक्षिणश्रोत्रे जयन्ताय २ ।२॥ तदक्षिणपदयोैक्षिगांसे इटिकायुधाय० 
॥४॥ तदक्षिणयोदेक्षिणवाहषे च सत्याय० ॥१५॥ सूर्याय० ॥६॥ तहक्षिणे सार्थे 
द्षिणक्परे भृश्ाय० ॥७॥ तदक्षिणाम्नेयपदं दस्िणपरबादयो अकाक्चाय० ॥ ८ ॥ 
तत्पधिमाद्धं दक्षिणपरवाहो वायवे ॥९॥ ततवधिमे सार्थे मणिदंपे पृष्णे° ॥१०॥ 
 तत्पधिपयोदेक्षिणपाश्व वितथाय०॥११॥ तत्पथिमयोरे्िणपाशव गरक्षताय०॥१२॥ 
तस्पथिपयोदेक्षिणोरो यमाय० ॥१२॥ तदयश्चिपयोदेक्षिणजानो मैधर्वाय० ॥१४। 
तत्पधिमे सद्धपदे दत्निणजंपायां भृगराजाय० ॥१९५॥ तत्पश्चिमे नेकनपदापै दक्षि- 
 णरस्फिचि मृणाय० ॥१६॥ तदुत्तराद पादयोः पिवृभ्यो° ॥ १७ ॥ तदत्तएर्ध सा- ` 

द्ेपदे वापरस्किवि दोवारीकाय० ॥ १८ .॥ तदुत्तरयोर्वापनषायां सुग्रीषाय०॥१९॥ 
तदुत्तरयोर्वापनानो पुष्पदन्ताय० ॥ २० ॥ तदुत्तरयो्वामोरौ वरुणाय० ॥ २१ ॥ 
तदुत्तरयोवापपान्वे असुराय० ॥२२॥ तदुत्तरे साधपदे वामपार्थ शेषाय० ॥ २३॥ 
तदुत्तरे वायव्या्धे बमपणि्ेये पापाय० ॥ २४ ॥ तत्मागर्धे वापप्रबाहो रोगाय° 
॥२५॥ तलका बापपरवहवे अहये० ॥ २६ ॥ तत्य।गदरे वामकरे युख्याय० 
॥२७॥ तलाक वामवाहो भटारय० ॥ २८ ॥ तत् प्रग्र वापाहौ सोपाय० 

॥२९॥ तस्ागदये वामांसे सर्पाय० ॥३०॥ तलयाक्साय बामशरोत्रे अदित्ये ०।॥३१॥ 
तत्पागर्धे बामनेत्रेदिस्ये° ॥३२॥ तत उत्तरे वास्तोष्पते प्रति इति वास्तोष्पति ॥ 
ततो पेड द्हिरीश्ानादिकोणेषु ॥ चर्कये ° बिदार्ये° पतनायं° पापराक्षस्ये° इति 
पूजयेत् ॥ ततः पुषादिदिष्च स्कंदाय अपेम्णे° जुंभकाय० पिङिपिच्छाय० इति 
पूजयेत ॥ पनः पूर्वादिषु इन्दरदीन लोकपालान् पूजयेत् ॥ तत्रैव प्रकारः॥ ई्राय० 
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अग्नये° यमाय० निकरैतये० बरुणाय० वायवे सोमाय शचानाय० ब्रह्मणे 
अनन्ताय० ॥ इत्यावाह्य मनोजूतिरिति प्रतिष्ठाप्य परणवादिचतुध्येन्तनमोन्तनाम - 
म्ेणाभ्पस्ये बि दखैवमपरं देवमितयेवं सर्वान् घुरान् षोडश्योपचाररथयेतु ॥ ततो 
पंडलादीशान्ये विधिना कठ संस्थाप्य तत्र तखायापीति वर्णमावाह्य वरूणाय - 
नम इति संपूर्य ॥ यथा मेरुगिरेः जरुगे देवानामाखयः सदा ॥ तथा ब्रह्मादिदेवानां 
मम यत्ने स्थिरो भव ॥ एतपद्वास्ुपूननं ॥ ततो वास्तुप॑डछात्पथिपरिलि स्वर्तजङकंडे 
स्थटिटे वा पचभूसंस्कारपूषकपि प्रतिष्प्य ब्रह्मोपवेशनाधाभ्यमागान्तं कतै ङखा॥ 
भणपमहाग्याहुतिपुषेकेः स्वाहान्तेसतत्तननापरत्रः ओदंवरादिसपित्तिराभ्यैडरयेवता- 
भ्यः भर्येकपष्टावि्चतिमष्टौ बहुतीहखा ॥ वास्तोष्पत इति चतुभिपतरेध वा हुखा। 
ॐ वास्तोष्पते धुवस्युणां सत्रं सोम्यानां ॥ द्रप्षोमेत्तापुराश्तरीनामिन्धो  धनीनां 
सखा स्वाहा ॥ इति मैत्रेण प॑चविखिरलानि तदूबीनानि वा हला इदं वास्तोष - 
तय इति त्यजेत् ॥ तततो महान्याहूतिहोमादिखिषृद्धोषान्तं विधाय पूर्णाहुति जुहु - 
यात् ॥ सा यथा ॥ अन्यद्ाभ्यपाज्यस्थारयां निरप्यापराषधिभ्रित्य सुक्घ्ुबौ इशे: 
संमाञ्य आज्यमदरास्य उद्पुय अवेक्ष्य पालारयां सुचि सुपेणाभ्यंद्रादशग्रही तं शररीत्वा 
सपिधमादाय दक्षिणे बाहो यजमनेनान्वार्यः ॥ सप्तत अमे समिष इति पूर्णा- 
हृति हुत्वा इदप्मये नमपर इति त्यागे विधाय तेलवभाश्चनादितेत्रं रिधाय समापयेत्॥ 
ततो मेडलदेवताभ्यः पायसेन तदभावे दुगमिभ्िततैदृेषछिदानं इर्यात् ॥ पायसा- 
न्नामावे दध्यक्षतैः डुशपुष्पधृताक्षतेर्वा बर दयात् ॥ इति शिवविष्णुपरतिष्ठापडतो। 
इदं च बङिदानं तत्तत्पदमध्ये एव देयं नत्न्यत्र ॥. तदुक्तं. शोणे धतान्नं त 
शिखिने निवेदयेदिति ॥ तथा होमान्ते मकष्यभोज्येध वास्तुरदे वि हरेदिति ॥ 
अत्र ईैशकोणे वास्तदेह इतयु्ा च तत्तत्यदमध्ये बशिदानघुक्तं भवति ॥ ततः इणु- 
प्रपा इति राप्तोघ्रमनवि्त्यां मंडपं वेष्टयित्वा ॥ वास्तुकटयोदकेन . वक््पमाण- 
मतरयेनपानमभिषिच्य .पुनरमडलदैवताः समभ्यस्य तदुदेशेन यथाशि हिरण्य द- 
क्षिणां देखा ब्राह्मणान् भोजयेदिति ॥ शारदातिख्केतु होमो नोक्तः ॥ तिलाज्या - 
दिद्रन्याणां विङृस इति ग्रथान्तरे ॥ इति लक्षहेमपदधतौ नारायणमभहोक्ता बास्तु- 
पूना ॥ मेडपान्तनिकतिभागे वास्तुपीडे वासतुपूजनमात्रमेवाचरन्ति ॥ होमादिकं तु 
स्वतत्रतया वास्तुपूजनपक्े ॥ इति ॥ [र 

॥ अथ शाञ्लोक्तमंडपग्रूजाप्रयोगः ॥ 
` तत्रादौ मंडपस्तैमपूजने ॥ मध्ये ईशानस्तमे ॥ एहि पिमनदर पितामदेश हंसा - 

धिरूढ तरिदकवेय ॥ चेतो्लामास इशाम्नहस्त एहाण पूनां भगवन्नमस्ते ॥१॥ 
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हसपृष्ठसपारूढ देवतागणपुजित ॥ शोणे स्थितं स्तंमपलंङकर जगत्पते ॥२॥ आ; 
वाद्याम्यहं देवं देवे च भरजापति ॥ अनेकवतकर्तारं सर्वेषां च पितामहं ॥ ३ ॥ 
विश्वरूपे निराधारं निराखवं निरामयं ॥ आगच्छ देवदेवेश यत्नस्मिन् संनिधि इश 
॥४॥ ॐ भूवः स्वः बरह्मननिहागच्छ ॥ ॐ ब्रह्मजज्ञानमिति मंतरान्ते इह तिष्ठ ॥ 
ॐ ब्रह्मणे इत्यनेन वा ब्रह्मजज्ञानपित्यनेन गेधादिभिः पूजने ॥ इदमनुखेषन ॥ 
इमानि पष्पाणि ॥ अयं धूपः ॥ अरय दीप; ॥ इदं नैषेचे ॥ इदं ताबूकं ॥ श्यै द 
क्षिणा ॥ प्राथेयेत् ॥ बेदाधाराय यज्ञाय ज्ञानगम्याय सूरये ॥ फमंदस्वक्षमारास्नर् 
सुबदस्ताय ते नमः ॥ १ ॥ इष्णांजिनांबरधर पञ्नासन चतुुख ॥ जटाधार जग- 
वातः प्रसीद कमोद्धव ॥ इति प्रायेन ॥ ॐ सादिभ्यै० वास्तुदेवतायै° ब्ाहयै° 
गेगाये० ॥ स्तेममारभ्य ॥ ॐ उर्ध्वं उषण इति जपः॥ स्तैमशचिरसि नागमप्रे०॥ 
आयगोरिति शाखावंधनाचसुेत्रेण ॥ ॐ यत्तो यतः सपीदस० इति परजनः ॥ 
एवै सर्वत्र स्तममाटम्य उच्वेउषण इति जपादिकं कुर्यात् ॥ “ अथामेयमध्यस्तमे॥ 
आवादयेत्तं गरुडोपरिस्थितं रपराधेदेहं सुरराजवन्दितं ॥ कंसान्तक चक्रगदान्नदस्त 
भजामि देवं वसुदेवपप्रं ॥ १ ॥ पञ्जनाभ षीकेश कंसचाणुरपईन ॥ बागच्छ भ 
गवन् विष्णो स्ते मेऽस्मिन् सन्निधो भव ॥ > ॥ विष्णो इहागच्छ ॥ ॐ ई; बि- 
ष्णु० इद् षठ ॥ विष्णवे° भधादिभिः सपूञ्य पाथयेत्॥ नमसे पुंडरीकाक्त नमस्ते 
पुरुषोत्तम ॥ नमस्ते सवरोकात्मन् विष्णवे ते नमोनमः ॥ इति नता ॥ देवदेव 
जगन्नाथ विष्णो यत्ञपते विभो ॥ पाहि दुःखाबुपेरस्पान् भक्तानुग्रहकारक ।! इति 
संभाथ्ये ॥ लक्षषये° आदित्यायै° वेप्णव्ये० ॥ ॐ उध्वडषगईति स्तंमाढभमादि- 
वत् ॥ ^“ अथ नेकतिमध्यस्त॑मे ”-एदचेहि गौरीशपिनाकपाणे शशांकपौरे इष- 
भाषिरूढ ॥ देवाधिदेवेश्च महेश नित्यं गृहाण पुजां भगवन्नपस्ते ॥ १ ॥ भैगाधर 
महादेव पावेतीपाणवह्भ ॥ आगच्छ भगवन्नीश्च स्त॑भेऽस्मिन् सन्निधो भव ॥२॥ 
शंकर इदहागच्छ॥ ॐ नमः शचमवराय० इद तिष्ठ° ॥ शेभपे० इति धादिभिः संपूज्य 
प्राथेयेत् ॥ टषवराहनदेवाय पाषैतीपतपे नपः॥ बरदायाधेकायाय नपघन्द्राधपौरिने॥ 
इति नत्वा ॥ पंचक्त षारूढ त्रिलोचन सदाशिव ॥ चन्द्रपोटे महादेव मप स- 
सित़रो भव ॥ इति संपाथ्य ॥ गोर्ये पहेन्वेथै० शोभनायै उर्ढषण सति 
स्तेभाठभादिकं पूववत् ॥ ^ अथ वायव्यमध्यस्तंमे ॥ पदेहि एचध्न गजाभिरूढ 
सदृनेत्र त्रिदशेकराज ॥ शचीपते शकर सुरेश नित्यं एृहाण पूजां भगवन्नमस्ते 
॥ ̀ १ ॥ शचीपते महावाहो सर्वामरणभूषित ॥ आगच्छ भगवनन स्तेमेऽत्िन् 
सन्निधो. भव ॥२॥ इन्द्र इहागच्छ ॥ ॐ व्रातारमिन्ध> इदतिष्ठ ॥ ॐ दद्य 
४७ | >» 
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गवादिभिः सेपूज्य प्राधयेत् ॥ पुरंदर नमस्तेस्तु वजहस्त नमोऽस्तुते ॥ शचीपते 
नमस्तुभ्यं नमस्ते मेघवाहन ॥ इति नसा ॥ दैवराज गजारूढ पुरंदर शतरतो ॥ 
जस्त महाबाहो वांछिताथेमदो भव ॥ इति संपरा्यै ॥ दद्ाण्यै आदन्तापै० ति. 
मत्यं ॥ शेषं पूमवत् ॥ ४॥ एवं मध्यस्थान् $शानादिकोणस्थान चतुरः स्वभा ¢ नभ्यच्यं ॥ नवनि ईशानकोणादारभ्य दरादश्समान् पूजयेत् ॥ तथथा ॥ ८५ अथ 
बाक्षेशानकोणे ॥ आवाहयेतत दवियुजे दिनेशं सप्ता्वाह धमणि प्रैष ॥ सिद्रवणं 
पतिभावमाते मनामि प्रयै इदद्विरेतोः ॥१॥ प्रहस्त महावाहो सपतभेताश्ववाहन। | 
आगच्छ भगवन् भानो स्तंमेऽसिन् सन्निधो भव ।॥२॥ षये इहागच्छ ॥ ॐ आढ़- 
ष्णैन० इह तिष्ठ ॥ ॐ पूर्याय० गंधादिभिः संपूश्व प्राथयेत् ॥ नमः सक्र जग- देकचश्चुे जगस्ुतिस्थितिनाशरेतवे ॥ तेयीपयाय त्रिगुणालमध्रारिणे विरविनारा । यणञ्चकरात्मने ॥ इति नखा॥ प्महस्त रथारूढ पद्मासन सु्मगङ ॥ क्षपां रू दया- रो सं अहरान नमोस्तु ते ॥ इति संमाध्यै। सवै" भूत्ये° साक्र्यि० पंगराये०॥ शेषं पूयेवत् ॥५॥ शशानपूर्वयोरन्तरास्तंमे । । आवाहयेत्तं गणराजदेवं रक्तोसपरा- 
भासमरोषवन्यं ॥ विघ्ाम्तक विघ्रं गणेदौ भजामि रो सहिते च सिद्धया ॥१॥ डेबोद्र महाकाय गजवकत्र चतुश्चुन ॥ आगच्छ गणनाथस्तवं स्तेमेऽसिमिन् सन्निधो भव ॥२॥ गणपते इहागच्छ ॥ ॐ गणानां ला० इइ तिष्ठ ॥ गणपतये० गधादिभिः 
संपूर्य पाययेद् ॥ नमस्ते ब्रह्मरूपाय वि्वरूपाय ते नमः ॥ नमस्ते स्द्ररूपाय -करी- रूपाय ते नमः॥ इति नला ॥ ठंबोदर महाकाय सततं मोदकप्रिय ॥ गौरीषुप् गणेशसतवं विप्रान प्रसीद मे ॥ इति समायै ॥ सरस विघ्रहराये° ॥ शेषं वत् ॥६॥ पूरवग्ेयोरंतरालस्तमे ॥ पति दंडयुषधमेरान कालाननामासति- शाठनेन्र ॥ विराखवक्षःस्यलमैदररूप शृहाण एना भगवन्नमस्ते ॥१॥ चि्रिगुभादि. संयुक्त दंडथुदरथारङ ॥ आगच्छ भगवन् पप सतभेऽस्मिन् सन्निधो भव ॥ २ ॥ यम इहागच्छ ॥ ॐ यमाय तवांगिरस्वते० पितर इह तिषट॥ यथाय इति गधादिभिः सपुञ्य प्राथयेद् ॥ इषत्पीत नमस्तेऽस्तु दंडहस्त नमोऽस्तु ते ॥ पहिषस्थ नमस्तेऽ- स्तु धमेराज नपोस्तुत ॥ इति नता ॥ धराज महाकाय दक्षिणाधिपतये नप ॥ रकक्षण महाबाहो मम पीडां निवारय ॥ इति संमाथ्यै ॥ एवेषध्यायै० अंजन्यै° कराये नित्ये ॥ शं पूतैवत् ॥ ७॥ वा्ामनेयकोणस्तंमे ॥ एतेहि नागेन धराधरेश सवपिरव॑दितपादपय ॥ नानाफणार्मदलरानपान ग्रहाण पूजां भगवन्न- मस्ते ॥१॥ भीविषसमोपेत नागकन्यामिराजित ॥ आगच्छ नागरानेन्द्र स्तैभेऽ- सिन सन्निधो भव ५२॥ नागराः इहागच्छ । ॐ र्येगो इतिरतरेण इह पष्ठ ॥ 
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नगंराजोय ° गेषादिभिः संपूर्य प्रार्थयेद् ॥ नप; सेटफहसौभ्यज्िभोगेभ्यो नप्र 
नमः ॥ नमो भीषणदेवेभ्यः सङ्गघरग्भ्यो नपोनपः ॥ इति नत्वा ॥ खङ्गसेटधराः 
सवे फणामडकमंडिताः। प्डभोगासक्प्त्ाः वरदाः सन्तु मे सदा॥ इति संमाध्॥ 

 मध्यपसध्याय० धराये० पन्नाैण पहाश््नाये० ॥ ॐ ऊध्वेउषणडति  स्तैभारभा- 
दिकं पवत् ॥ ८ ॥ “ अथ आग्नेयद्निणयोरन्तराठसौमे ॥ आवाहयामि देशं 
पण्छुस छृत्तिकाघत ॥ सदरतेनशद्घुखन्न देवसेनासमनिितं ॥१। पयुरवाहनं शक्ति- 
पाणि वे बह्मचारिणे ॥ आगच्छ भगवन् सछन्द् सतमेऽसिन सन्निधो भव ।२॥ 
स्यन्द इहागच्छ ॐ यदक्रन्दः इति पत्रेण इह तिष्ट स्कन्दाय ० गंधादिभिः संपूर्य 
भयेयेत् ॥ नमः स्फन्दाय जञैवाय धंटाघुडुरधारिणे ॥ पताकाशक्तिहस्ताय प्ण्ुखाय 
च ते नमः ॥ इति नत्वा ॥ मयूरवाहन स्कन्द् गोरीघुत षडानन । कास्तिकेय महा- 
बाहो दयां ऊर दयानिये ॥ इति संमा्यं ॥ पधिपसध्यायै० ॥ शेषं पृथेवत् ॥९॥ 
५ अथ दक्षिणनेक्सयान्तरालस्तंमे ?--आवाहयामि देवे भूतानां देहधारिणं ॥ 
स्वाधार महावेगं मृगवाहनमीश्वरं ॥ १ ॥ सङ्गहस्तमहाें वेोक्यान्तर्वारिभ ॥ 
भागच्छ भगवन् वायो स्त॑मेऽस्मिन सन्निधो भष ॥ २॥ वायो इहागच्छ ॥ ॐ 
वथ्वायकृतस्पत° इति मेत्रेण इह तिष्ट वायवे गधादिभिः सैपूग्य पराभवेत् ॥ 
नमो धरणीपृष्ठस्थ समीरण नमोस्तुते ॥ धूम्रवण नपरोऽसतु शीघ्रगा नमोऽस्तुतै॥ 
इति नखा ॥ धान् धरणीपृष्ठस्थ ध्वनहस समीरण दंडदृस्त मृगारूढ बरं देहि ष. 
रेमद ॥ शति संपराथ्ये ॥ वायव्यै° गेगापै° गायत्रै पथ्यपसेध्यायै ॥ सेषं पवै- 
वत् ॥ १० ॥ ^“ अथ नेकररयस्तमे '-भत्राहयापि देवेशौ शशा रजनिपति ॥ 
प्षीरोदधिपद्भुतं हरमोहिविभूषणं ॥ ! ॥ सुधाकरं द्विनाधीरी त्रेढोक्यभीतिका- 
रकं ॥ ओपध्याप्यायनकरं सोमे कंदवैवद्धेनं ॥ आगच्छ भगवन सोम संभेऽस्थिने 
सन्निधो भव ॥ २॥ सोम इहागच्छ ॥ ॐ आप्याय इत्ष्ि ॥ सोमाय 
गंधादिभिः सैपूञ्य प्राथयेद् ॥ अ्रषुत्र नमस्तेऽस्तु नयस्ते श्रशिलछिन ॥ न्वेतांबर् | 
नमस्तेऽस्तु ताराधिप नमोऽस्तुते ॥ इति नता ॥ अ्रिपुत्र निशानाय द्िनराज 
सुधाकर ॥ सोम त्वै सोम्यभावेन ग्रहीडां निराङर ॥ इति समायै ॥ सागिश्ैर 
अगूृतकद्ाये° विजयाये० पचि पररव्यायै०॥ उश्वैडपण इति स्तमाढेमादरिकं पूषै- 
षत् ॥ ११ ॥ ^! अथ नेक्तपधिषयोपैभ्यस्तमे ॥ आवाहयामि देवें सङिस्या- 
धिव परय ॥ जंखपाश्नधरं सोम्यं वरणं यादं पति ॥१॥ मेभीरथमारूं मणि- 
रटनसमन्वितं ॥। आगच्छ देव वरण स्तं मेऽस्मिन सन्निथो भवर ॥ २ ॥ वरुणाय 
इदागच्छ ॥ ॐ इमे वरण ° इदि ॥ वहगायण गंादिमिः सैपूम्य प्रा्येद् ॥ 
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वर्णाय नर्सौऽति नैः सिकरी ॥ नमसे श्वेतहातय जरैन्ञायं नमो न१।॥ 
इति नत्वा ॥ नमःस्फुटीकवर्णाम नेतहारांदराहत् ॥ पाशहस्त परहावादहो दयां $ 
दयानिये ॥ इति संमराध्य ॥ वारण्ये पाराधारिण्ये° बदस्यै०॥ रोषे पवत् ॥१२॥ 

 ^.अथ पञ्चिपवायन्यान्तराटस्तमे ॥ आवाहयामि देवेशान् व्रनष्ौ पहावछान् ॥ 
सोम्यमूत्तिधरान् देवान दिव्यायुधकृरान्वितान् ॥१॥ शरुदरसफरिकधंका्चान् नाना- 
वर्तूविराजितान् ॥ अश्वारूढान्ः दिव्यवद्वान् सर्वालंकारभूषितान् ॥ आवाहयामि 
स्त॑मेऽस्मिन वसुनष्टो सुखावदहान ॥२॥ वस्वः इहागच्छ ॥ ॐ वसवः इह तिष्ठ ॥ 
जषटवसुम्यो° गंवाद्िभिः संपूज्य प्रायेयेत् ॥ नमसरोमि देवेशान नानावघ्विरा- 
जितान् ॥ शुद्धस्फरिकसेकाश्चान् दिव्यायुधकशान् वसून् ॥ इति नला॥ दिव्यगस्चा- 
दिग्यदेहा दृष्पमाङातिभूषिताः ॥ वसवबोऽौ मह्यभागाः वरदाः सन्तु मे सदा ॥ 
इति संमा्ये ॥ विनतायै° अणिमायै° भूत्यै गिरिपाये० ॥ रोषं पूर्वत् ॥१२॥ 
^“ अथ वायव्यस्त॑मे ›› आवाहयामि देवेश धनदं यश्षपूनितं ॥ महावर दिव्यदेह 
नरयानगति विथ ॥ १ ॥ दिन्यमाराबर्परं गदाहस्तं महाय ॥ अगच्छ यक्ष- 
राजर्स स्तंभेऽस्पिन् सन्निधो भव ॥ २ ॥ धनद इहागच्छ ॥ ॐ सोमोधेर्ु० इ 
तिष्ठ ॥ धनदाय० गंधादिभिः संपूज्य प्राथयेत्॥ यक्षराज नमरसतेऽस्तु नरस्ते नरया- 
नग ॥ पीतांबर नमस्तेऽस्तु गदापाणे नमोस्तुते ॥ इति नत्वा ॥ दिन्यदेहषराध्यक्ष 
पीतांबर गदाधर ॥ उत्तरेश महाबाहो वांछ्तिाथेफरपद् ॥ इति समाधये ॥ रुषि. 
मायं° सिनीवाल्यै ॥ शेष पूर्ववत् ॥ १४ ॥ “ अथोत्तरवायव्यान्तरारस्तंमे ॥ 
भआवाहयामि देषेरो गुरं त्रिदशपूजितै ॥ हेमगोरोचनावणे पीनसकंधसुवश्षस ॥ १ ॥ 
शेख च करं चेव पाणिभ्यामिह तिरतः ॥ बृहस्पते समागच्छ स्तमेऽस्मिन् स- 
न्निधो भव ॥ गुरो इहागच्छ ॥ ॐ ब्हस्पते° इह तिष् ॥ गुरषे० म॑धादिभिः स॑- 
पश्य परयेयेत् ॥ ब्रह्मपुत्र नमस्तेस्तु पीतध्वन नमोऽस्ते॥ प्रिदश्षाचित देवेश सिधू- 
इव नमोस्तुते ॥ इति नसमा ॥ पूनितोऽसि यथा श्त्या दंड दस्त बृहस्पते ॥ क्रूर 
ग्रहभिभूतस्य शातिदेव गुरो रु ॥ इति संभाथ्ये॥ पूणिपास्यै० साविभ्चै° ॥ ॐ 
ऊध्वेडपघुण इति सभाक मादिं पूतैवत् ॥१५॥ % अथ उत्तरेशान्यान्तराङस्तमे ॥ 
आवाहयामि देवेशं विषवकर्माणपीग्वरं ॥ मूर्तमूततेकरं देवं सव्ैकर्तारमीश्वरं ॥ २ ॥ 
ेरोक्यसूसरतारं दवियुज समैदीने ॥ आगच्छ विश्वकपस्तं सतमेऽसिपिन् सन्निधो 
भव ॥२॥ ॐ भूवः सः विश्वफमेन् इहागच्छ॥ ॐ विन्वकमैन् दविषा० इहतिष्॥ 
विश्वकपणे० संवाद्िभिः संपूज्य पथयेत् ॥ नमामि विन्वकर्माणं द्वियुभे विश्वद्- 
शिनं ॥ वरेटोशय््रफ्तारं महव छपर क्रमं इति नखा ॥ भतीद् ` विषकरस्त भरि 
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दिप्ासैविकारंद ॥ सर्द॑डपाणे द्विधुन तेजोपृरिधस मो तिनीवाै० वासरैवत- 
° सागरिभ्ये० ॥ ॐ ऊध्व ऊषण० इति स्त॑मारुभनादिकं पूवत ॥ १६ ॥ अथ 
पुष्पांजलि समादाय अपोरमत्रेण विकीरेत् ॥ इति स्॑भपूजा ॥ ` 

५ अथ द्रारतोरणपूना '?-ततर पूर्मस्यां दिश्चि गता मेडपाद्वहिरैस्तपातरे वट. 
तोरणमश्वत्यं वा सुदृढनापक छशोभननापकं वा त्रिशुरविन्हितमभिभीठेति पूते नि- 
धाय ॥ ॐ सुज्ोभन घुदाय तोरणाय नम इति वा नापफतरेण मैषादिभिः संपू. ` 
ष्य ।॥ चद्नपुष्पमाखादिभिः सुशोभने इता. राहुबृहस्पतिस्तज्रबाह्याचेयेत् ॥ 
ततस्तोरणस्तमयोमव्ये एके कटय स्थापयेत् ॥ तयथा ॥ ॐ भूरसीति भूमिपराथ- 
ना ॥ ॐ ओषधयः समवदंतेति भूमो यवाज्निधाय ॥ ॐ अजिघ्रफटशपिति तेषु 
यवेषु करे संस्थाप्य ॥ ॐ पहीच्योरिति तीर्थोदकेन कछ्शमापूयै ॥ तसिन्डख्शे 
या ओषधीरिति ओषधिपरकषेष; ॥ ॐ हिरण्य गे° हिरण्ये निक्षिप्य ॥ ॐ अन्व 
स्थेव० प॑चपट्वान् ॥ ॐ स्योना पृथिवीति पेचसप्न वा मृदश्च निक्षिप्य ॥ॐ षू 
गदर्वीति सत्रेण करर तदुरः पूण पूगपात्रं ॥ ॐ याः फलिनौति पृणपत्रे ना 
शिकेरादिफडे च संस्थाप्य | ॐ सुजात इति वासोयुम्मेन वाससा वा कर्कं वे 
यित्वा ॥ ॐ मनोजूतिरिति पंत्रान्ते कठशः सुप्रतिष्ठितो भवेति फर प्रतिष्ठाप्य 

तस्मिन् कर्शे ध्रव इदागच्छेदतिष्टेति धरवपाव्राह्न संस्थापयेत् ॥ ॐ धवराय नप इति 
पूजयेत् ॥इति॥ ५ अथ दक्लिगस्यां दिति” -ओदुवर्प्लक्ष वा सुमद्रस्कं बा ति~ 

 शूरुचिन्हितं तोरणं इेतवोर्जत्वा० इति पत्रेण निधाय ॥ ॐ सुमद्राय विकटाय वा 
तोरणाय नम इति गंधादिभिः पूजयेत् ॥ चदनादिभिः सुशोभनं कृता ॥ दथैषगा- 
रकं च तत्रावाह्च पूजयेत ॥ ततस्तोरणस्तेमयोमध्ये पूवक स्थापयेत् ॥ तस्मिन् 
कटो धरामावाह्च पूजयेत् ॥ “ अथ पश्चिमे" -प्ठाक्षपोदुवरं बा सुकपाख्यं त्रिशु- ` 
छचिम्ितं तोरणं ॐ अप्र आयाहि इति पत्रेण निधाय ॥ सुक्रमेणे सुभीमाय षां 
तोप्णाय नपर इति सूऽं चदनादिभिः घुशोभने कृता ॥ शुक्र बुधं च तत्रावाह्य॥ 
अध तोरणश्चाखयोभेधये पथेव संस्याप्य तसिन्कदरो वाक्पतिपवाह्न पृजये 
त् ॥ ५अथ उत्तरस्यां दिशि" -न्पप्रोधमाश्त्यै वा सुदत्रास्य सुप्मास्य गात्रि 
शूखांकितं तोरणं ॐ शन्नो देवीरिति वेत्रेण निधाय ॐ सुहोत्राय सुषमायवा तो- 

रणाय नम इति गधादिभिः संपू्यं चैदनादिभिः सुशोभित छता ॥ सप केतुं 
रानि च तत्रावाह्न सपञ्य॥ ततस्तोरणसाखयोषध्ये पूर्वत् कर संस्थाप्य तसि 
स्कृटये व्िशचमाबाद्च पूजयेद् ॥ इति दवारतोरगपूना ॥ 
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४ अथ दिक्पालपूननप्)-पुवेदारे दरारशाखद्वये करलद्रय दध्यक्षतादियुक्तं 

भत्रा्त्या पववस्संस्थाप्य ॥ कलशद्रये एेरावतमवाह्न पूजयेत् ॥ कटशद्रयोपरि धृत. 
दीप तेरदीपं बा समाचारात् स्थापयेत् ॥ ॐ दवारधिये० इति द्वारादृध्वं ॥ ॐ द 
रथैर इत्यघः ॥ वामदक्षिणस्त॑भयोः गणेशाय० सछन्दाय० ॥ ततो मेदिनो द्वौ 
वां एकं पूदरारे शछान्तपुक्तजपाथं इृणुयात्॥ ध्यायेत् ॥ उहवेदः प्पत्रा्तो गायनः 
सोमदेवतः ॥ अग्रिगोत्रस्तु विमेन्दर ऋखिक् सं मे पते भव ॥ इति मस्येकं सम 
पै ॥ अग्निमीठे इति गधादिभिरपच ररधयेत् ॥ तरन््रमायायेत् ॥ एचि सर्मा 

परतिद्धसाध्यैरभिष्टुतो वजधरापरेशषः ॥ सवीञ्यमानोऽप्सरसां गणेन रक्षघ्वरं नो 
भगवन्नमस्ते ॥ भो इन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ इति सांगं सपरिवारं सशक्तिकं इ- 
र द्राप्कटश्योरावाश्च ॥ ॐ त्रातारमिति पत्रेण संपुञ्य ॥ आशुः शिशान इति 
पत्रेण पीतां पताकां पीतं ध्वजं च पंचदस्तदंदथुच्छयेत् !। पताकाशिरोणाः ॥ ध्व- 
जाश्चतुष्कोणाः ॥ इति संप्रदायः ॥ तत एेरावतस्थितं पीतवर्ण सदनाषं किरीर 
फुटरुधरं दस्षिणवापकरस्थवजोत्परमिनद्रं ध्याखा ॥ इन्द्रः सुरपतित्रेष्ठो वज्रहस्तो 
एहबः ॥ शतयज्ञाधिपौ देव तस्म नित्यं नमो नमः!॥ इति पणम्य इन्द्राय सांगाय 
सपरिवाराय पशक्तिकाय बहि समपयापीति करश्षयोरप्रयोबङ्ि दा आचामेत् ॥ 

“ अथेय्यां गला ›* -पुवेवकखं स्थापयिला ॥ तत्र पुडरीकममूतं सपस्य 
तत्र दपं स्थापयेत् ॥ एद्येहि सवांमरहन्यवाहशुनिपरवर्म्थरभितोभिजुष्टः ॥ तेजो 
वता कोकगणेन साद मपाध्वरं पाहि के नमस्ते।। अपरे इहदा० इत्यगिन कलशे आ- 
बाह्म ॥ त्वन्नो अपने तव दैषेत्यगिनि सपष्य॥ अग्निदृतमिति रक्तां पताकां रक्तं ध्व- 
जै च पंचहस्तदेडयुच्छयेत् ॥ ततो छागस्थं रक्त वामकरधृतश॒क्तिकमडं यज्ञोपवि 
तीन अग्नि ध्याला आग्नेयः पुरूषो रक्तः सवेदैवमयोऽच्यय ॥ धूम्रकरेतुरजोध्यक्ष 
तस्मे नित्य नमोनमः ॥ इति प्रणम्य ॥ अप्रये सांगाय एषते पाषमक्तवरि स- 
पपेयापीति करशग्रे बि दसा आचमेत् ॥ अथ दक्षिणद्वारे गत्वा ॥ प्रतिद्रार- 
दाख करुशदय पृववरंस्थापयिला कशद्वये वामने दिमजपावाह्याचेयेत् ॥ दीष 
च स्थापयेत् ॥ ॐ द्वारश्रिये° इपयुध्व॥। ॐ दैहरये° इत्यधथः॥ स्तंमयो; पुष्पदन्ता - 
य० क्दिने० ॥ द्रारस्थितककशद्रये गोदायै कृष्णायै ॥ यजुदिनालिजौ 
्रथेकं वा ता पाययेत् ॥ कातरक्नो यजुर्वैदसष्टुभो षिष्णुदैवतः ॥ कादयपेयस्तु 
किमिन््र ऋतिविक् चं मे पखे भवेति पव्येक सपाध्ये ॥ इपेलोरजेत्वेति गंधादिभिरष- 
येत् ॥ एषि वैवस्वत धपेराज सर्वापरेरचित धमेमूरचे ॥ चभाथभानेद श्ुचापधीश्च। 
शिवाय नः पाहि मखं नपस्ते ॥ भो यम् इहा० ॥ यमं सांग° कल्रायोराबा्च । 
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ॐ यमाय त्वंगिरस° संपूज्य ॥ ष्णां ध्वने पंचहसतं आयगोरिति म्त्रेणोच्छयेत्। 
ततो महिषारूढं धृतरैटपारं दक्षिणवामकृरं अं ननप्ैततुद्यरूपपग्निषपरोचनं य 

ध्यास्वा प्रथयत ॥ पहामहिषमारूढं दंटहस्तपहावरं ॥ आवाहयामि यजञेसमिन् पू- 
सेयं भतिगरह्यतां ॥ ईति संभराथ्य ॥ सांगाय सपरिवाराय यमाय एष माषभक्तवरि 
पप० ॥ द्रारकछशयोरग्रतो दा अवचामेत् ॥ ““ अथ नेक्रौततिकोणे गला '~ ` 

पूरववल्छकरं संस्थाप्य ॥ तस्मिन् इदं दिणज दूने चवाद्माभ्वच्ये दीपं स्याप- 
यत् ॥ एहि यक्षो गणनायकस्त्य॑विशाख्वैता्टपिरा संध; ॥ मपाध्वरं पादि 

पिश्षाचनाथ कोकेश्वरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥ भोनिक्रेते इहागस्छ० ॥ सांगं निकरति- 

पावाश्य ॥ असुन्धन्तमिति भैत्रेणाभ्पच्ये || नीरां पताकां नीङं ध्वजं च पैवदस्तदड 

मोषूण इति मंमेणोच्छयेत् ॥ नरारूदं खं्गहस्तं सवेरोकैकपावनं ॥ आवाहयामि 
यतञेऽस्मन् परजेथं पतिश््यतां ॥ ईति नचा ॥ निैतये° एतं माषभक्तवटि सम० 

कङराग्रतो दसा आचामेत् ॥ ^“ अथ पशिमद्रारे गला ”-मदिद्ररशाखां कटश 
द्यं पृैव्संस्याप्य यैजनारूवं दिगजं तयोः कटशयोरााद्ाभ्यच्य दीपे स्थापयेत्॥ 
छव द्रारधिये० अधःदेहल्ये० ॥ स्त॑भयोः नैदिने° चैडयि० ॥ द्रारस्थिततकरचदये 

रेवाये° ताप्यै०॥ साप्वेदिनौ ऋलिजो द्रौ बा एकं ज्ान्तिूक्तजपाथं हला॥ साम 
दस्तु विगाक्षो जाग्रतः शक्रदैवतः ॥ याष्रानस्तु क्ििन्द्रं ऋखिक् समेपसे भव ॥ 
इति समाथ्ये ॥ अप्र आयाहि० मत्रेण गधादिभिस्चेयेत्। । एदयेहि यादोगणवारिषीनां 

गणेन पजन्य सहाप्सरोभिः। विध्ाधरेद््धामरणीयमान पाहि खपर्मान् मगवन्नपसते॥ 

भोवरुण इदहा० साग सपरिवारं रुणपाबाह्य। तखायामीति सैपृञ्य॥ चतां पताकां 

मतं ध्वे च पचहस्तं इमे वरुणेति मतेणोख्छरयेत् ॥ पाशदस्तं च वरुणमणेसां पति- 

मीश्वरं ॥ आवाहयामि यक्ञऽस्मित् वरुणाप नमोनमः ॥ इति नत्वा ॥ वरुणाय सा- 

गाय० माषभक्तवटि स०॥ कलशयोरप्रतो बि दवा आचामेत् “अय वाय्या 
गत्वा पूवकं स्थापयिखा ॥ पुष्यदन्तं सिद्वा च तबाह सपृ्य दीपं 

स्थापयेव् ॥ एवहि यत्ने मम रक्षणाय मृणाभिरूढः सहसिद्धसंषेः ॥ प्राणाधिषः का- 

ठक्येः सहाय गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ भो वायो इहा० वरुणपर वा ॥ तववाय- 
हतस्पत° मेतरेणाभ्यस्यै ॥ धूम्रां पताका धूम्रं ध्वजे च पंचशतं डं वायोयेते सह- 
सागि इत्युचदयेत् ॥ बायुपाफाशगं चेत्र पवनं वेदब्हति ॥ आवाहयामि यत्तेस्मिन् 

पेयं तिग्तां ।। अनाकारो महौजा यथ इषटतिदिषि ॥ तसौ पृञ्याय जगतो 

बायपेऽहं नपामि च ॥ इति नखा ॥ वायवे मापभक्ति सप० कडशच्रतो बि 
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देखा आचामेत् ॥ “ अथ उत्तरे गला '"-पद्द्ारश्ास पराण कटश्रयै स्थप- 
यिता ॥ साद्धेमोपदिणजन्तयो; कशशयोरावाह्य संपृञ्य दीपं स्थापयेत् ॥ उर्व 
द्ारभिये० अधः देहस्य ° स्त॑मयोः पहाक्ञालछाय० भ्रुगिणे० ॥ द्रारस्थितकलशद्रये 
वाण्ये° विष्ये ॥ अरथरैदरिनो ऋलिजो इता ॥ बहन्ने्रोऽथषवेदोऽबुष्डुमो श्र 
 दैवतः॥ वेुपायन विपे अदखिक् त्वं मे मखे भथ॥। इति संप्ाथ्य॥ शन्नोदेवीरिति 
मंत्रेण संपञ्य ॥ पएद्चेहि यज्ञेश्वर यज्ञक्षां विधत्स्व नक्षत्रमणेन साद सर्वोषधीभिः 
पिभिः सदैव एहाण पूनां भगवन्नमस्ते ॥ सोप इहा० सांग सोप दरकल्क्रयोरा- 
वाह्य ॥ सोमोधेसुमिति वर्थसोमेति बा संपूञ्य॥ हरितां पताकां हरितं ध्वजं च प॑च- 
दस्तदंडमाप्यायस्त्युच्ख्येत् ॥ ततो नरयुतं पुष्पकविमानस्यं दुंडकरकेयुरदारसंशो- 
भित वरदगदाधरापदक्षिणदस्त घटिनं महोदरं स्थायं पिगलनेत्र पीतविग्रदं 
शिवसखाय वेरं ध्याला ॥ सवैनक्षतरपध्ये तु सोमो राजा व्यवस्थितः ॥ तस्मे 
सपाय देवाय नक्षत्रपतये नमः ।} इति नलरा ॥ सोमय० पाषमक्तपङि सपर 
कलशयोरग्रतो बि दसरा आचामेत् ॥ “ अथ ईशान्यां गला ~पर सै- 
स्थाप्य ॥ सुप्रतीकं दिणनं मणं च तत्र कृञ आवाह्य संपुञ्य दीपं स्थापयेत् ॥ 
एहि वि्वेश्वर नक्चिशुकपारवलूरबागधरेण सद्धं ॥ रोके यत्नेवर यत्तसिध्ये 
ग्रहाण पूनां भगवन्नमसं॥ भो ईशान इहा० तस्मिन् कशे सांगं सपरिवारमावा् 
तपरीश्चानपिति सत्रेणाभ्यच्थ ॥ श्वेतां चित्रवर्णो वा पताकां श्वेतं धरं च पेचहस्तदंड 
तपीश्चनपिति मैत्रेगोच्छपेत् ॥ इषस्कधसपारूै वरदत्रिशु उयुते दक्षि गवापदसतदरय 

निनेत्र श्ुदधरफटिकव¶ देश ध्यासा ॥ इषस पपमारूदं शुस्ते त्रिशोचन ॥ 
आप्राहयःपि यज्ञेऽसिपत पूजेयं पतिष््यताम् ॥ सर्माधिषो पदादेव ईशानः शुद्ध- 
वरः ॥ शुकपाणिविषटयाक्षस्तस्मै निरयं नमोनमः ॥ इति नखा रईशानाय० माष- 
भक्तवछि सप" कश्च ग्रतो वरि दा आचामेत् ॥ अथ ईशानपूैयोमेध्ये अष 
उदिहय कटशस्य पनं विनैव ॥ एवेह पाताङ्यरामरेन्द्र नागां गनाङ्किन्नरगीयमान ॥ 
यक्षोरगेनद्रामरलोकसयररनन्तरक्षध्वरमस्मदी्यं ॥ भो अनन्त इदा० अनन्तपारं 
आय॑गौरिति मे, णाञ्पर्च्यं ॥ मेषवर्णो वा स्येतां पताकां ४वजे च पचहस्तदंई आ- 
यगौरिति मरेणोच्येत् ॥ ततो अनन्तश्यनासीने फणस कमं डते पञमश्रल थरो 
ध्वाधो दक्षिणकरे चक्रगदारध्वाधो वाभङश्यं नीलपगेमनन्तं ध्वस्रा ॥ योषा 

- बनन्तसूपेग ब्रह्मःडं स वराचरं॥ दुष्पवद्रारयेन्मूधिन तस्मै नित्यं नमोनमः|इति नखा॥ 
सांगाय सपरिवाराय अनन्तायेते मापभक्तषछि सप वरि दा अचमेत् ॥ 
` रूयनारायणमते तु नैकरत्यपशचिषयोमेष्यऽ्यनन्तपूजा ॥ ¢ अय नेकतिपश्िमयोमेध्ये 
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गसा '"-कढश्स्थापने विनैवोध्ैुदिश्य ॥ पदि सर्वाधिपते सुरेश ढोकेश सायै 
पिददेवताभिः ॥ सर्वस्य धाता स्यमित्भावो विक्ञाध्वरं नः सतते शिवाय ॥ मो 
ब्रह्मन् इहा सानि ब्रह्माणं तत्रावाच् ब्रह्मजज्ञानपिति सेपुज्य ॥ रक्तां पताकां ध्वजं 
च पैवहस्तदैदं ब्रह्मजक्नानपिदयुच्छयेत् ॥ ततथतुदखं॑रंसारू अक्षमाराङ्शथ्टि- 

धरोरध्वाधो दक्षिणकरद्य खवकमंडटधरोर््वाधो वापकरदरये इमशरकं जटं ठबोदरं 
रक्तवण ब्रह्माणं ध्यात्वा ॥ पशयोनिधतुमूरिवेदावासः¬ पितामहः ॥ यतताध्यक्ष- 
अतुैकत्रस्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ इति नला॥ सांगाय सपरि° ब्रह्मणे० पाषभक्त- 
बि सम ॥ इति बि दखा आचामेत् ॥ रूपनारायणमते त॒ र्ानपूेयोमेष्ये 
बरह्मपूना ॥ “ अथ मेदपपध्ये `?-अलयुदंडं दशदस्तदीपै॒॑च्िदस्तविखतं पेच- 
हस्तदीर्धं हस्तविस्तारं षा महाध्वजे विचित्र -चापरकिकिण्यादि युक्तमिनद्रस्य 
हष्णेति मत्रेण स्थापेत् ॥ तत्रव बह्मजज्तानमिति मंत्रेण सेपूञ्य ॥ ततो पंडवषो- 
उदास्त॑भेषु सर्वेभ्यो देवेभ्यो० वेशेषु किन्नरेभ्यो पृष्ठे पन्नगेभ्यो इदय- 
येत् ॥ ततो भैडपात् पूर्स्यां दिशि कविदुपटि्तभूभागे उपविश्य ॥ ॐ त्र 
रोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्मविष्णुशिवः सायै रतां छवन्वु 
तानि मे ॥१॥ देवदानवेषवां यक्षराक्षपतपन्नगा; ॥ ऋषयो मनवो गावो देवमातर 
एव च ॥ सव ममाध्वरे रक्षां भङवैन्तु घदान्विता; ॥ २ ॥ ब्रह्मा विष्णु द्द्रथ 

्षेत्रपाछो गणः सह ॥ रन्त॒ मंडपे सरवै, घन्तु रक्षांसि सवतः ॥ ३॥ 
इति पण्लरा ॥ तैरोक्यस्येभ्यः स्यादरेभ्यो भृतेभ्यो° त्ेलोक्यस्थेभ्य- 
अरेभ्यो भूतेभ्यो ° बरह्मणे° विष्णवे रिवाय० देवेभ्यो ° दानवेभ्यो ° गषवेभ्यो ° 
यकषेभ्यो० राक्षसेभ्यो० पन्नगेभ्यो० ऋषिभ्यो° मनुष्येभ्यो गोभ्यो देवमात्- 
भ्यो० इति प्रत्येकं संपूज्य ॥। पुथततररेतस्यां भूमवेतेभ्यः गंधपुष्पादियुते माषम- 
तवचि दयात् ततो यजमानः प्रक्षाहितपाणिपादराचन्तः सरवैराचायादिभिः 
ऋखिग्मिः सहितः पराग् द्वारेण मंडपान्तःपविशेत् ॥ आवचार्यादयोपि प्राग् दारेण 
मेडपे भविशेयुः ॥ अग्थायतनादक्षिणतो बरह्मासनस्यानात् पधात् यजमानः स्वापनं 

उदङ्धुख उपविशेत् द्वारपान् पटध्वमिति श्ञान्तिसुक्त नपे नियोजयेत् ॥ ते च 
कर्मपमा्निपयन्तं सख्वशाखीयसक्तादि इयुः ॥ इति मंडपपूजा ॥ ॥ि 

॥ अथ कुडपूजाप्रयोगः ॥ 

` आचास्तु डंडपभिपत उपविदथाचम्व प्राणानायम्य देशकाढो सेकीस्ये अ- 
कसाये कमणि अगिनभतिषठं करिष्ये ॥ तदरगतया संमानेन ` मेवडा यनि दे- 

४८ 
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थता स्थापन पुजनादि करिष्येति सेकस्यं ङु्यात् ॥ अथष्यायतनं समाञ्य इशोद- 
कनाभ्युक्षयेत् ॥ शई्दं दिष्णुरिति पत्रेण उपरितनमेखकाया न्वतवर्णाकुङतायां 
विष्णुमावाद्याचयेत् ॥ बह्मजज्ञानमिति पध्यमेखछायां रक्तवंगािद्तायां ब्रह्माण- 
भावाद्याचयेत्॥ इमा रद्रायेर्यधो मेसखायां इृष्ण्रणयुतायां सदरपावाह्यचेयेत् ॥ अवे 
अबिके इति मैत्रेण येन्यां र्तवर्णाडृतायां गोरिमाबाह्या्ैयेद् ॥इति॥। 

` . ̂अथ शरदयोक्तविथिना कुंड पंचभूसस्कारान विधायापनि स्थापयेत् "'-तत्रेव- 
पाचारः ॥ ोकिकामिनि कांस्यादि पत्रेण मृन्मयेन वानीय कुंडाद्दिराग्नेयां संस्था- 
प्य आचायस्तमग्नि शदीस्वा आग्नेयकोणमार्गेण इंडपध्ये नीता ॥ ॐ अग्नि ूर्धै- 
ति रेण अभ्निदृतपिति पत्रेण अग्निदृतमिति म॑त्रान्ते वा रत्णरनापानमनगिघ्ु- 
पसमादपे ॥ इत्यग्नि डे स्वासायिष्ठुखयुपपतपादध्यात् चारि श्रगेत्यगिनिमावाह् 
मनोजूतिरिति भतिषठाप्य ध्यायेत् ॥ रुद्रतेजः सुद्ध द्धिपूर्धानं द्विनासिकं ॥ षण्ने 
त्र च चतुः ओरोत्रे चिपादं समुदस्तकं ॥ वामभागे चतुरेस्त सव्यभागे चिहृस्तकं । 
सवं च शक्ति च अक्षमाङां च दक्षिणे ॥ तोमरं व्यजनं चेव घृतपात्रं तु बापके ॥ 
बिधत सप्तभिदेसतेरएुखं सप्रजिह॥ दक्षिणं च वतुजिह त्रिजिहषुत्तरं युखं ॥ दा 
दश्षकोरिमूरयाख्यं द्िपंचाशतकलायुतं ॥ स्वाहास्वधावष कारेरकिते- मेषषाहनं ॥ 
रक्तमारयाबरधरं रक्तपञ्मासनस्थितं ॥ रोद्रं तं वन्दिनामानं बर्हिपावाहयाम्यहं ॥ 
त्वं यख सवैदेवानां सप्ताविरपितद्यते ॥ आगच्छ भान देष ॒दुंडेऽस्मिन्सनिनधो 
भव ॥ अत्रावस्तरे च।स्तुपुजां खा ग्रहादीनां स्थापनपिस्येषं केचिदाचरन्ति ॥ 
तचिन्त्यं ॥ इति ॥ 

॥ अथ सवैतोभद्र्मडर्देवतास्थापनम् ॥ 

सग्रहमखशद्रपक्े ग्रहेशां सवेतोभद्रमेडडं लिखेत् ॥ तटेवनपशशरस्तु देमाद्रौ 
स्ॐन्दे ॥ प्रागुदीच्यां गता रेखाः इयदिकोनषिशतिः ॥ सेडेन्दुश्िषदेः कोणे 
शंखा प॑चमिः पदेः ॥ एकादशपदा बही भदरं तु नवभिः पदे ॥ चतुर्विशसदा 
वापि परिधिः विशतिपदैः ॥ मध्ये तु षोडशभिः कोषः पद्ममष्टदलं स्पृतं ॥ न्तेन्दुः 
शंखछा ष्णा वही नीखेन पूरयेत् ॥ मद्रारणा सिता वापी परिधि पीतवगिक। ॥ 
ब ् यान्तरदटेः श्विता कणिका पीतवणिका ॥ परिध्या वेष्टितं पे बाह्ये सत्वरजस्त- 
भः | तन्पध्ये स्थापयेदेवान ब्रह्माथ सुरासुरान् ॥ एवं पंडर बिरिख्य ॥ यज. 
पानान्वित आचार्यो ग्रहवेां सवतोभद्रे मंडरुदेवता; स्थापयेत् ॥ तथथा ॥ बह्य- 
जज्नान० भनापतिकरषिः िष्टुपछदः ब्रह्मादेवता पेदठे ब्रह्मस्यापने पूजने च वि- 
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नियोगं; ॥ ॐ ब्रमजंहानमिति पेतान्ते बह्याणमावाह्य स्थापयेत् ( एव स्त्र) उ- 
दीचीमारभ्य वायम्यकोणपयेन्तं ङवेरादि बायुपयैन्तान् अष्टौ छोकपारान स्था- 
पयेत् ॥ बयं सोमेत्यस्य बेधुकऋषिः गायत्रीछदः सोमो देवता सोमर्थापने एजने 
विनियोगः ॥ वयसोमेति उदीच्यां सोमे० ॥ तपीश्चान० गोतपक्रषिः जगती 
ईशानो देवता देश्चानस्थाप० ॐ तमीशा्न० इशान्यां ° ईश्चान० ॥ जातारं० ग- 
गेकपिः विष्टुपशद्ः इन्द्रो देवता इन्द्र° ॥ ॐ तातारपिन्द्रं भराच्यां इन्द० ॥ तव- 
नो अग्ने तव देवेत्यस्य दिरण्यस्तुप आगर ऋषिः जगतीछंदः अरिदेवता अध्रि 
स्थापने ॥ ॐ त्वन्नो अग्ने तवर देषेत्यामग्नेयापग्नि० ॥ सुगन्वु पन्थामित्यस्य प्रना- 
पतिक्ऋषिः त्रियमो देवता यमस्थापने०॥ उ सुगन्मुषन्था० दक्षिणस्यां यप०॥ असुन्वे 
ति० प्रजापतिक्षिः त्रष्टपछंदः निकरतिर्देवता निकति०॥ असुन्वे° नेपरह्यां भिकति 
तत्वायापीतयस्य ज्ुनः शेपकरषिः त्रिष्टु छदः वरुणो देवता वरुणस्थापने०।। ॐ तला- 
यापिति प्रतीच्यां वरुण० आनोनियुद्धि० वायव्यां बायुं° सुगावो देवा इति पत्रेण बा- 
युसोममध्ये गष्टवघ्रन०॥ रुद्राः संखभ्येति भजापतिकषिः अनुष्टुप् छंदः श््रोदेषता ख्- 
स्थापने०। ॐ रुद्राः संघञ्येति सोभेश्ञानयोमेध्ये एकादशर्द्रान०॥ यन्नोदेवानां ° इरः 
ऋषिः यजुरन्ता त्रिष्टुपछंद; आदित्या देवता दादशादित्य०॥ ॐ यज्ञोदेवानां ° ईशाने 
न्योमध्ये द्रादश्चादित्यान०॥ यावांकश्चा ० मेधातिथिक्रषिः यलुरन्ता गायत्रीछदः अ- 
शिनोदेष्ता अभिनो ०॥ ॐ यावांकशा° इनद्राग्निप्ये अधिनो०॥ पासशथक्षणीधत 
पधुखदाऋषिः गायत्रीछंदः विम्वेदेवादेवता विभ्पेदेवाः स्थापने० ॥ ॐ मासश्च 
ऋषणीधृत० अग्नियममध्ये सपेतृकान् विम्पेदेवान्०॥ अभित्यदेव० प्रजापतिदषिं 
अष्टिछिंदः सप्तयक्षोदेवता यक्षस्थापने° ॥ ॐ अभित्यदेवं० इत्यादिना सुक्रतुपा- 
स्वः इत्यन्तेन पत्रेण यपनेकरतिपध्ये सप्रयक्षान्०)! नपोस्तु स्पैभ्य० प्रजापतिनदषि 
अनुषपद्ः सर्पादेवताः सपैस्थापने० ॥ ॐ नमोस्तु सर्पेभ्य नेक्रतिवरूणमध्ये 
सर्पान्० ॥ ऋताषाड० देवाञषयः गंर्वाप्सरो देवता गेषर्वाप्सरसःस्थापने° ॥ 
ॐ कऋताषाडेति वरुणवायुमध्ये मंधर्वाप्सरसः ॥१७॥ यदक्रन्द ० जपदग्निदीषैतमा- 
षी त्रिषटुपखंदः स्कंदो देवता स्कन्दस्थापने० ॥ ॐ यदकन्द० बह्मसोपयोषेध्ये 
स्कन्दं० ॥ तत्रैव नापपत्रेण नेदीश्वरं० शुतपहाकारो ° ॥२०॥ अदितिधो० ब्रह्य 
क्ानयोमध्ये यक्षादीन् सप्त° ॥ २१ ॥ अवे अभिके° ब्रह्यन्द्रपध्ये दर्गा° ॥२२॥ 
इदं विष्णुरित्थस्य मेधातिथिक्ुषिः गायच्रिदः विष्णुर्देवता विष्णुस्यापने० ॥ इद् 
विष्णुरित तत्रैव रिष्णुं ॥२३॥ पितभ्य० प्रापत्यन्वि्तरसतथा ऋषयः सर्वाणि 
यजूषि पितरो देवता; -खधास्थायने° ॥ पिवृभ्य इति बह्म गिनिपर्॑ये खधां०॥२४॥ 
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ृत्याविति बह्मयमपष्ये मृल्युरोगो०।॥२५॥ गणानां० प्रजापतिक्रषिः ्रीणि यजषि 
गणपतिर्देवता गणपतिस्थापने° ॥ ॐ गणानांसेति बह्मनिरतिमध्ये गणपति॥२६॥ 
शन्नो देवीरिस्यस्य दध्यययवेणकषिः गायत्रीः आपोदेवता अपःस्थापने° ॥ ॐ 
शन्नोदेवी ° ब्रह्मवरुणपध्ये अपः ॥२७॥ मरतोयस्मेतयस्य गौतमक्षिः गायत्रीठदः 
परुतो देवता मरुतः स्थापने° ॐ मरुतो यस्येति ब्रह्मवायुमध्ये मरुतः ॥२८॥ स्यो- 
नापृथिवीत्यस्य मेधातिथिकऋषिः गायतरिच्दः पृथिविदेवता गायत्रीस्थापने०॥ स्योना 
पृथिवीति बरह्मणः पादमूढे पृथिवीं ॥ २९ ॥ पचन इति तत्रैव गंगादिनदीः ॥ 
इम म इत्यस्य वरुणेति तत्रैव सध्रप्ागरान्० ॥ तदुपरि नाम्ना मेर ॥ ३२ ॥ बाय 
सोमादिसमीपे आयुधानि क्रमेण स्थापयेत् ॥ गदयै° त्रिशुराय० वज्ञाय० श्च. 
क्तये ° दंडाय० खदङ्गाय० पाश्चाय० अङुक्ञाय ° ॥४०॥ तद्वाह्ये उत्तरादिक्रमेण ॥ 
गोतमाय० भरदराजाय० विन्वापित्राय० कयपाय० जपद्ग्नये० वसिष्ठाय अत्रये 
अररषत्ये० ॥४८॥ तद्धाहये भागादिक्रमेण ॥ दैन्य कोपर्यै० बाहयै० वाराश्चै 

® 9 ॐ, पे म्द । <^ ६ | 9 , चायुडाय० वष्णव्ये= महेश्वर्य° वेनायक्ये० ॥५६॥ इति प्रतिष्ठाप्य प्रत्येकं खह वा 
पूजयेत् ॥ ततस्तस्यामेव वेधापाप्ृते वषे विरविता्टदलपतरे छिखितवर्यमपाणपैडे- 
प्वादित्यादिग्रहादीन् स्थापयन्ति इति केचित् ॥ अन्येतु सर्वतोमद्रमंडङ्देवतास्थापनं 
तत्पूने विनेव ग्रहे मारते वत्ने विरचिता्दकपदय छिखितवक्ष्यपाणमंडरेष्वा- 
दित्यादिग्रहान् स्थापयन्ति ॥ वाजसनेयीनामाचारोऽपयेवं ॥ इति ॥ 

॥ अथ अहस्थापनप्रयोगः ॥ 
देशकराङो संकीर्ये अधुकरदरकमेणि आदित्यादिग्रहाणां स्थापने पूजने च 

करिष्ये इत्याचारात् संकरं विधाय स्थापयेत् ॥ पणवस्य ब्रह्मापि; देविगायत्री- 
छदः परमात्माग्निरेवता महाग्याहूतीनां क्रमेण विश्वामित्रनपदग्निमरदराजा कषयः 
सवातं नापतिवां ऋषिः यथाक्रमं दैविगायत्रीदग्युष्णिर् दै विगायत्रीदांसि अग्नि- 
वायुख्या देवताः सूर्यायावाहने विनियोगः ॥ ॐ भू्ैवः स्वः कषिगदेशोदधव का- 
इयपगोत् रक्तवणे सूये इहागच्छेत्यावाह्च॥ आङृष्णेतयस्य हिरण्यस्तूप गिरसक्षिः 
िषटुपढेदः सविता देवता सयस्थापने०॥ ॐ आद्येति मेत्ान्ते सृथै ह तिष्टेति 
रहमध्ये विरचिता्टदकप्कणिक्रायां दादा गुर बटे रक्तमदठे प्राङ्ुसं सर्य 
रक्तपष्पाक्षतैः स्थापयेत् ॥ ॐ भूवः स्वः यष्ुनातीरोदधष आत्रेयसगोश्र शुङ्धवभे 
सोमईहागचॐर्यावाद् ॥ इममेदेवा इत्यस्य वरुणकपिः अत्यष्टछंदः सोपोदेवता 
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सोपस्थापने० ॥ ॐ इममे देषा० सोपरहतिष्टव्याभेयदरे चतरे श्वैतचतुरगु- 
मेढे मस्यदधुखं सोम॑ भ्वेतपुष्यक्षतै° स्थापयेत् ॥ ॐ भूभेवःस्वः अवन्तीदेशोद्धव 
भारद्राजसगोत्र रक्तवणे मोप इहागच्छेत्यावाह् ॥ अग्निमृद्धत्यस्य विरूपाक्ष ऋषि 
गायत्रीढदः अंगारको देवता अगारकस्थापने° ॥ ॐ अग्निमूदधैति मंत्ान्ते भोम 
इह तिष्टेति दक्षिणदले अंगुले रक्तमेडले दक्षिण्चुखं भोम रक्तपुष्पाक्षतेः स्थापये 
त् ॥ ॐ भुभुवः स्वः माधदेशोद्धव आप्रेयसगोत्र एीतवण बुध ईहागच्छेत्याबाह्य ॥ 
उदूयुध्यस्वाग्न इत्यस्य परमेष्ठीक्रषिः ष्रिष्डुपछ्दः बुधोदेवता बुधस्थापने षिनि- 
योगः ॥ ॐ उदुबुध्यस्राग्न० बुध इह तिष्ठेति ईशानदले बाणाङृतो पीते चतुर- 
गुले पंडे उदङ्धुखं बुधं पीतपुष्याप्षतेः स्थापयेत् ॥ ॐ भूयुः स्वः पिधुदेशे 
व आंगिरसगोज पीतवणे गुरो इहागच्छैत्यावाह्च ॥ बृहस्पते अतीत्यस्य ग्ररसमद- 
ऋषिः भिष्टुप् छदः बृहस्पतिर्देवता ब्रहस्पतिस्थापने० ॥ ॐ बृहस्पते अति अदय- 
दये° गुरो इह तिष्टेतयुत्तरदठे दीधेचउुरसे पीतवणेषडगुरुमदरे उदङ्ग्ुखं बृहसपति 
पीताक्षतैः स्थापयेत् ॥ ॐ भूयेवः सः भोजकटदैशोद्धव भागेवसगोत्र शुक्वणे शुक्र 
इहागच्छेत्यावाह्च ॥ अन्नात्परि घतस्य अग्विसरस्वतीन्द्र ऋषयः अतिजगतीछंदः शु 
रोदेषवता शुक्रस्यापने० ॥ ॐ अभ्नाखरिस॒त० शुक इह तिष्ठेति पृषैदठे पचास 
नवागुखमेदे प्राङ्पधुखं शुक्रं शु्धपुष्पाक्षतेः स्थापयेत् ॥ ॐ भूयुः खः सोरष् 
देश्नोद्धव का्यपसगोज इृष्णवणे शानेश्वर इदहागच्छेस्यावाह्च ॥ शन्नोदे विरिरयस्य 
दध्येगायवणकषिः गायत्रीख्दः शनिर्देवता शनेश्वरस्थापने० ॥ ॐ चन्नोदेवि° 
दानेशर इह तिष्ठेति पश्चिमे द्रयेगुखमैडले $ृष्नवभ धनुषाङृतिेडरे भत्यद्घ्ुख 
दानि दृष्णपुष्याप्ततैः स्थापयेत् ॥ ॐ भूयुः सः राटिनपदेशोद्धव पेठिनसगोत्र 
कुष्णवण रादो इहगच्ठेस्यावाह्य ॥ कयानश्चित्र इत्यस्य वामदेवऋषिः गायत्रीछदः 
राहूरदेवता राहुस्थापने० ॥ ॐ कयानथित्र नंत्ये शुर्पाकारे कृष्णक द्रादशां 
गुरु॑डछे दक्षिणयुखं राहु ृष्णपुष्याक्षतेः स्थापयेच् ॥ ॐ भृथुवः स्वः अवन्तिदे 
सनोद्व जैपिनिगोत्र सिज्रवणे केतो इदागच्छेलयावाह्य ॥ केतुङृणव० पधुरदा ऋषि 
अनिशक्तागायत्रीछदः केतुर्देवता केतु स्थापने° ॥ ॐ केतुकरृणवन्निति वायव्ये 
ध्वजाकारे चित्रवणं षडंगुरपेदठे धूृम्रवणपुष्याप्ततेः दक्षिणषठुलं केत स्थापयेत् ॥ 
केतूनां बहुत्येऽपि पूजादौ बहुखविशिष्टमेकदेवतात ॥ सर्वान् आदित्याभिषु 
खान स्थापयेत् ॥ इत्युक्त मात्स्ये ॥ 

 . ^ अथाथिदेवतास्थापनम् '-अथाधिदेवताः सर्वँ स्वेतपुष्यक्षतः स्थापयेत् ॥। 
ॐ भुवः स्वः श्ट देदागरच्देत्यावाह्म ॥ वरयवकमिति वसिष्टकषिः अनुष्टुप 
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यवको सद्र दैवत रशदरेथापनैर ॥ ॐ.ज्येवकंयनामरै० सयादुततरत श्ट ्यापयै 
त् ॥ ॐ उमे हदागच्छ० श्रीश्चते नारायणकऋषिः व्िष्टुपछश्ः उमदिवता उमा- 
स्थापने० ॥ ॐ श्रीश्चते° सोपदक्षिणे उमां० ॥ स्कन्द हहा ` यदक्गन्द० भार्गवो 
जमद्ग्निदीधतमाष्षी तरिष्डुपचदः स्कन्दोदेवता स्कन्दस्थापने० ॥ ॐ यदक्रन्द० 
भोमदक्षिणमागे स्कन्दे ॥ विष्णो इहा० विष्णोररःट१० प्रनापतिकऋुषिः विष्णु- 
देवता विष्णुस्थापने° ॥ ॐ विष्णोरराटूमसीत्यारभ्य विष्णवेखेत्यन्ते बुथपथिमे 
विष्णुं ॥ ब्रह्मन्निदागच्छ० आब्रह्मन्नित्यस्य भजनापतिक्धषिः यजुः ब्रह्मदेवता 
ब्रह्मस्थापने° ॥ आब्रह्मनू० गुरोःपुवैभागे बह्याणं० ॥ इन्द्र इ्° सजोषा इन्द्र" 
विश्वामिनक्रषिः निष्टु्छंदः इन्द्रोदेवता इनद्रस्थापने० ॥ सजोषा इन्द्र" शुक्राला- 
स्यामिन्द्र° ॥ यम इहा० यपायत्वा° दर््यगायर्मणक्षिः यजुष्ठंदः यमोदेवता यम- 
स्थापने० ॥ यमाय त्वांगिरस्वत इत्यारभ्य ध्मः पिज इत्यन्तेन इनेरामेयभाये 
यम० ॥ काठदृहा० कापिरसि० प्रजापतिक्रषिः अनु्टपछदः काङोदेवता काल- 
स्थापने० ॥ ॐ काषिरसीति म॑त्रान्ते राहोरीशचान्यां काठ० ॥ चित्रगु इहा० ॐ 
चित्रावसो इत्यस्य यजुजेगतीछद; विजगुपरो देवता चि्गुपनस्थापने० ॥ ॐ चित्ा- 
वसो स्वप्तिते०° केतोर्नकरत्यां चित्रशुप्रं ॥ ९ ॥ इति ॥ _ 

५ अथ प्रत्यधिदेवतास्थापनम् "-ुङ्धपुष्पाक्षतेरेव ग्रहाधिदेवतयोरमध्ये आदि 
स्यादिक्रमेण अग्न्याद्याः सर्वा; परत्यिदेवताः स्यापयेत्॥ त्था ॥ ॐ भूवः स 
अग्ने इहागच्छेत्यावाश्च ॥ अग्निदूत० विरुपाक्षदषिः गायत्रीछंदः अग्निर्देवता 
अग्निस्थापने०° ॥ ॐ अग्निदृतं० इति प॑तन्ति. अग्ने इह तिष्टेति अधि ॥ आप इ 
हा० आपोष्ित्यस्य सिधुद्रीप्कषिः गायत्रीचदः आपो देवता अपां स्थापने° ॥ 
ॐ आपोदिष्टा° आपः॥ पृथिवी इहा° स्योना पृथिवी ° मेधातिथिकषिः गायत्रीचदं 
पृथिवी देवता पृथिवीस्थापने० ॥ स्योना पृथिवी° पृथिध्री० विष्णो इहा इदं वि 
प्णु० मेधातिथिक्रषिः गायतरीछदः विष्णुर्देवता षिष्णुस्थापने० ॥ ॐ इदं विष्णु9 
पिष्णु० ॥ इन्द्र इहा इन्द्र आसां अप्रतिरथ ऋषिः विष्डुपदः नद्रोदेषता इन्द्र 
स्थापनेऽ ॥ ॐ इन्द्र आसां ° इन्दर०॥ इन्द्राणि इहदा० अदित्यैरास्नासीतस्य दध्यै- 
गाथवेणक्रषिः यजुचिष्टप वा इन्द्राणि देवता इन्द्राणि स्थापने० ॥ ॐ अदित्यैरा- 
स्कासीत्यारभ्य धर्मायदीष्येतयन्ते इन्दरागि० ॥ प्रजापते इहा० प्रजापत इत्यस्य हि 
रण्यगमभक्रषिः व्रिष्टुपछदः भजापतिदरेवता पञापतिस्थापने० ॥ ॐ प्रजापते नत्व 
दित्यन्ते० भजापति० ॥ सपा इदा नमोऽस्तु सपेभ्य० सर्पान० ॥ ब्रह्मन् इहा० 
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ब्रह्मज्ञान० प्रनापतिकऋषिः ब्रह्मदेवता ब्रह्मस्थापने० ॥ ॐ ब्रह्मजज्ञान० ब्रह्मा 
णं ॥ उत्परपरिपलकारादयस्तु ग्रहाणां दक्षिणपार् भरपपिदेवताः स्थाप्या इत्याहुः 

„ “^ अय प॑चरोकपाकानां स्थापनम् "गणाना सव्यस भरजापतिकषिः यजु- 
मणपतिदेवता गणपतिस्थापने ॐ गणानां खा० राहोरुत्तरतः गणपति स्था- 

पयेत् दुगइहा० अवे अबिके० प्रनापतिक्रषिः रषद१दः दुगादिवता दुर्गास्थापने०॥ 

ॐ अबे अबके चनेरत्तरतो दुर्गो ०.॥ वायो इहा० वायो येते शरत्समदऋषिः 

गायत्रीखदः वायुर्देवता वायुस्थापने० ॥ वायोयेते० ` सूर्यादुत्तरतो वायु° ॥ आ- 

काश्च इहा० धूृत॒॑॑पृतपावांन० भजापतिक्ऋषि; चां प॑क्तिछंदः आकाशोदेवता 

आकाश्च स्थापने ॥ ॐ घृते धृतपावान ० राहोदैक्षिणत आकारच° ॥ अचिनों 

इहा० यावांकरो० मेधातिथि ऋषिः; गायत्रीछंदः अश्विनो देवता अविनी 

स्थापनै° ॥ ॐ यावं करोऽ केतोरक्षिणतः अखिनो० ॥ ९ ॥ एतानि चिनाय- 

कादिस्थानानि चिन्तामणौ ॥ विनायकादीन् चोत्तर एवेति संप्रदायः ॥ उत्तरतो 

सेजाधिपति वास्तोष्पतिं चावादयेदिव्येके ॥ कषेत्ाधिपते इहा नदि स्परमिरंयस्य 

विश्वामि्रकरषिः त्रिष्टुपछंदः सेत्राधिपरतिरदेवता सेत्राधिपतिस्थापने० ॥ ॐ नहि 

स्पदम० पत्राधिपभि० ॥ वास्तोष्पते वास्तोष्पत इत्यस्य वसिष्टकषिः ्षटप्डदः 

बास्तोष्पविदेवता वास्तोष्पतिष्यापने° ॥ ॐ वास्तोष्पते परति वास्तोप्पति० ॥ ए- 
वै दराशरिशदेवता इत्युक्ता नारायणादयः ॥ देमाद्रौ तु दिक्पाानामपि सूर्याभिभुखा- 

नां दिश स्थापनाहक्तं ते चौ स्थाप्याः ॥ इति केचित् ॥ देति पदनरते इति॥ 

“° अथ दिक्पाख्देवतास्थापनम्*-ॐ भूवः स्वः इद्र इहा० ्रातारमित्यस्य 

गरक्रषिः व्रष्टपछ्दः इन्द्रो देवता इन्द्र स्थापने ०॥ ॐ बातारमिन्द्र° प्राच्यामिन्द्रं०॥ 

अग्ने इहा० लन्नो अग्ने दिरण्यस्तुप अगीरसकऋषिः त्रिष्टुप्छदः अग्निर्वा 

अग्निस्यापने० ॥ ॐ खनो अग्ने आग्नेयामभ्ि° ॥ यम॒इहा० सुगन्वुपन्थां० 

भरजापतिकषिः शरिष्टुएकंदः यमो देवता यमस्थापते° ॥ ॐ घुगन्तु पन्यां दक्षि- 

णया य° ॥ नेन्ते इहा० अपुन्न्ते० प्रनापतिकिपिः बिषटपठेदः निकतिदैवता 
लिक्ऋतिस्थापने ० | ॐ अघुन्बन्तं 2 नैकं नेकति° ॥ वरूण दृहा० तखायापि° 

प्रतीच्यां बरुण० ॥ वायो° आनोनियुद्धि° वायव्यां बायु° ॥ सोम इहा° वर्यं 

सोप० वैधुकरषिः गायत्रीछंदः सोमोदेवत। होमद्थापने०॥ ॐ व्यै सोप० उदीच्यां 

सोपं० ॥ ईशान इहा० तमीश्चान० गौतपुविः जगतीच्दः ईशानो देवता ईशान 

स्थापने ॥ ॐ तमी्ान० ईानयापीश्ान ॥ व्रन् इहा असम सदा" भगाय 
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ऋषिः विष्टुपचछंदः ब्रह्मदेवता बह्मस्थापने० ॥ ॐ असोेदा० ईशानेन्दयोपैष्ये ब्रहमाणं° ॥ अनन्त इहा० स्योना पृथिषि° मेधातिथि ऋषिः गायत्रीछरः अनन्त 
स्थापने ॥ ॐ स्योनापृथिवि० निक्रततिवरणयोरध्ये गनन्तं° ॥४४॥ एतच्च ₹१- नारायणपते ॥ अन्येतु तरैकरतिवरणयोपर्ये ब्रह्मा ईंशनेन्द्रयोैष्ये अनन्तं स्थाप्य मित्याहुः ॥ केचित ब्रह्मानन्तयोः स्थापनं नेच्छन्ति ॥ एव देवताः संस्थाप्य म- नोजूतिरिति मंवान्ते घूथैः घुपरतिष्ठितो वरदो भेत्येवं घूर्थादीनां सर्वेषां प्रत्येक म~ 
मरहत्या प्रतिष्ठां रिधाय पूजां इयात् ॥इति॥ 

॥ अथ मरस्यपुराणोक्तनवयडम्यानम् ॥ 
पवरासनः पञ्चकरः पञ्नगभसपतिः ॥ सप्ता्वरथसंयुक्तो सथिनः स्यात् सदा रविः ॥ १ ॥ नेतः बेतांवरधरो दशषाशवमेतभूषणः ॥ गदापाणिद्वियजश्च ककषव्यो वरद्; शिः ॥२॥ रक्तपमास्यांबरधरः शक्तिशुकगदाधरः॥ चतुश्ुनो मेषगामी वरदः 

सयाद्धराषतः ॥२॥ पीतमारयाबरषरः कणिकारसमदुतिः ॥ खद्गचरमगदापाणिः सदस्यो वरदो बुधः ॥४॥ देवदैर्यगुरस्तःत पीतन्पतौ चतुथनो ॥ दंडिनौ वरह कार्या सा्ूनकर्मटल् ॥ ५॥ दृ्रनीरदयुतिः शूली वरदो धरवाहन; ॥ वाणवा- णासनधरः क्तेभ्योकंसुतः सदा ॥ ६ ॥ करादवदनः खङ्गचभेशुरीवररदः॥ नीक; सिहासनस्यश्च राहुर परशस्यते ॥७॥ धृभरा द्विवाइवः सवे गदिनो विमाननाः ॥ छधासनगता नित्ये केतवः स्युवैरषदाः॥८॥ स किरीटिनः कार्या प्रदा लोकहिता- वहाः ॥ अंगुलेनोचताः सवे शतपषोत्तरं शतं ॥ ९ ॥ ५ विष्णुमों तरे '› प॑च- 
वक्त्रो ठषारूढः परतिषरवनरे त्रिलोचनः ॥ कपारशुरुखट्वागी चद्रमोडिः सदाशिव, ॥!॥ अनमज च कमलं दपणं च कमंडठु॥ उपा विमसिहस्तेषु पूजिता वरिदशैरपि ॥२॥ इमारः पण्युलः कायः; शिलंडकमिभूषणः॥ रक्तावरधरो देवो सदा पयुरबाहनः ॥२॥ इकुटश्च तथा वैरा तप्य दक्षिणहस्तयोः ॥ पताका प्रैनयन्त्याख्या शक्तिः कार्या च वामयोः ॥(४॥ विष्णुः कोपोदृकी पदमशलचक्षयरः क्रमात् ॥ प्रद्भिणं दक्षिणाधः करादारभ्य नित्यश्च; ॥५॥ पञ्मासनस्थो नटिलो ब्रह्मा काथबतुर्धुलः॥ अक्षमाला घुष भरद् पृस्तङं च कपेदलुं ॥६॥ वासः कृष्णाजीनं तस्य पान हंस- स्तथैव चं ॥ चतुदेन्तगनारूढो वजो इुटिाभृत्करः ॥७॥ शचीपतिः भकतेन्यो ना- नाभरणभूषितः ॥ इषन्नीठः यप; कार्यो दंडहस्तो विजानता ॥८॥ रक्तक्तक् पाश- इस्त महामहिषवाहनः ॥ कारं करालवदने नीशांगश्च पिभीपणः ॥ ९ ॥ पाश- दतो दंडदस्त; कायो हविकरोमयान ॥ अपीस्यवेषं स्वाकारं द्धन सोभ्यदशनं 
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॥१०॥ दक्षिणे रेखनीं चित्रगुप्त वामे तु प्रह ॥ पिगछशपश्रङेशान्तः पीनांगाजं 
वरोहणः ॥११॥ पिगाक्षत्रितयोरूण इति वा पाटः ॥ छागस्थसाक्षघुप्रोयिपप्रा्िः 
शक्तिधारकः ॥ चिन्हितं च परेणास्यकरमन्यं परखपयेत् ॥१२॥ आपः चिरूपधा- 
रिण्यः श्वेतमकरवाहनः ॥ दधानाः पाशकलशो युक्ताभरणभूषिताः ॥१३॥ शुड- 
वणां मही कायां दिव्यामरणभूषिताः। चतु्ना सौम्यवपुथन्द्रं्चसदशवरा ॥१४॥ 
रक्तपात्र सस्यपात्रं पात्रमोषधिसंयुते॥ पद्ये करे च कतव्य शूषो पांडवनदन ॥१५॥ 
दिमजानां चतुर्णा सा कार्यां पृष्टगता तथा॥ दिष्णोरिन््रस्य च छक्षण्क्त ॥१६॥ 
वामे शच्याः करे कार्याः सौम्यसंतानमंजरी ॥ वरदा प्रिता कार्या द्विना च 
तथा सची ॥१७॥ यज्नोपषितीं हंसस्य एकववजथतुशेनः ॥ अक्ष घरच सुभं विधर् 
कुडिका च प्रजापतिः ॥१८॥ अक्षं च अक्षमारां च'कुंटिकां च कर॑डटं ॥ अप्ष- 
सू्रधराः सवे डुटिकाप्च्छभूषणाः ॥१९॥ एकमागद्धिभागो वा स्वे कार्या भी 
पणाः ॥ ब्रह्मलक्षणपागुक्तं ॥२०॥ अथ विनायकराद्वितिमारक्षणानि बिष्णुषर्पो- 
तरे॥ चतुभनसिनेत्रथ कतेन्योज गजाननः नागयत्नोपवीतश्च श्ांककृतशेखरः॥२१॥ 
दक्षे दन्तं करे दद्यात् द्वितीये चाक्षधरूत्र$॥ वतीये परशं दधात् चतुर्थे मोदकं तथा 
॥२२॥ शक्तिबाणं तथा शुरं खङ्गं चक्र च दक्षिणे ॥ चन्द्रविबपधोभागे सेयमू- 
कपारकं ॥२३॥ सुकंटकं च विधां सिहारूढोरूदिग्युजा ॥ एषा देवि सषदष्टा 
दुगां दुगातिहारिणी ॥ २४ ॥ धावद्धरिणपृषटस्थो व्वजधारिसमीरणः ॥ वरदान 
करो धूम्रवणः कायों विजानता ॥ २५ ॥ नीलोसखला्म गगने तदर्णाबरधारि च ॥ 
चन्द्राकेहस्तं कते्यं द्विज साम्यखडवत् ॥ २६ ॥ द्वियो साम्यवरदं कत्तव्ग- 
रूपसयुतौ ॥ तयोरोषधयः कार्याः दिव्या दक्षिणहस्तयोः ॥ २७॥ बामयो 
स्तक कार्या दश्चेनीयां तथा द्विजाः ॥ एकस्य दक्षिणे पाश्च वामे चास्य च यादव 
॥ ३८ ॥ नारीयुगं प्रकते्यं सुरूप चःरूदशनं ॥ रतनमांडकरे काय चन्दर शुष्धाबरे 
तथा ॥ २९ ॥ अथ रोकपारस्वरूपाणि ॥ तत्र्धराग्नियपव्रह्मरूपाण्यधिप्रस्यधिः 
देवतासूक्तान्येव ॥ खङ्गचमेधरो बालो निकतिनिरवादनः ॥ उवकेशो विरूपाक्तः 
कराः कालिकापरियः ॥ ३० ॥ नागपाश्चधयो रक्तभूषणः प्मनिपतिःः। वरुणोवु 
पतिः स्वणेः वर्णो मकरवाहनः।॥२१॥ वायुर्विनायकादिपचके उक्तः ॥ सोमो प्रेषु॥ 
अनन्तः प्रत्यधिदैवताघ्चु बणितः ॥ इति ध्यानम् ॥ 

५५ अथ सूर्यादिग्रहाणां पूजाप्रकारः ?-आङृष्णेन० इति मतरं परित्वा शूर्या- 
यनम; आवाहनं सप०॥ आसनं पाच अध्य भ चमनीय पचामृतस्नानं रनानं पुन 

रायपनीय रक्ताघ्ठं बरल्ठन्ति अवपनीयं उपवीतं आचमन रक्तवद्न रक्तपुष्ाणिं ` 

४८ 
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रषं दीपं नेवेच आचमनं फलं तांबूं दक्षिणां प्रदक्षिणां नीराजने पुष्पांजलि इस्या- 
चुपचारान् सपप्यं नम्या ॥ एवं होपप्रकरणे वक्ष्यमाणस्तत्तनधैतरः सोमाय नप 
इत्यवे पणवचतु्थी नमोन्तेन नामपेतरेण च सोमाद्ननन्तान देवान् पूजयेत् ॥ एताव- 
त्पवाक्तातु आवादहितादिस्यादिदैवतभ्यो नम इति मत्रेण स्वे पूननीयाः तत्र वासां 
सि ग्रहवर्णानि देयानि ॥ रविभौपयोः रक्तचैदने चन्दरशकयोः म्बेतं बुधगुयेः §- 
कृमयुतं शनिराहुकेतून् आद्ृष्णागुर ॥ पुष्पाणि तदरणानि ॥ पृपास्तु स रीनि्या - 
सूपः सु्यांय धरत्ताक्तयवधून्द्राय सजरसोभोमाय अगह बुधाय सिषहको गुरषे 
बिखागुरः शुक्राय गुगलः शनिथराय राहवे केतवे च लाक्षाधूषः ॥ श्की निर्यास 
कंड़रक पजसाल सिहलकं इति मध्यदेशे भसिषध॥ तस्य रसः विस्वागुरं विरधफे 
नियांससहितमगरं ॥ वृतदीषाः ॥ नेवे्यानि तु शडोदने दर्याय ॥ घृतपायसमि- 
दवे ॥ नीवारोदनहविष्यान्नपेगारकाय ॥ क्षीरयुतशाष्टिकोदन बु राय ॥ दध्योदन - 
गुरषे ॥ धतोदनं शुक्राय ॥ तिरमाषमिभ्रितोदनं शनिश्वराय ॥ मांसोदनं राह ॥ 
चिध्रोदने केतवे ॥ अधिदेवतादिभ्यस्तु वासो मैषपुष्पानि स्वेतानि गुणद्धुपः 
नबे पायसादियेथाङमं ॥ विनायक्रादिपूजाघु चदनायुरेपनशतपत्रपुष्पगुगगुल- 
धूपध्रतदीपध्रतोदननेवेयादीनि प्राह्माणि ॥ उ काटाभे सर्वेभ्यो वा पायत्त ततः 
स्वेभक््येथाचेयेत् ॥ इति वचनान्परोदकादीनि सेभष्यागि निविदरयेत् ॥ तयथा ॥ 
एतानि मोदकादीनि भूरिभकष्याणि सूर्यादिभ्यो नवग्रहेभ्यो नम इति दच्यात्॥ एतेषां 
सयादीनां सर्वेषां पूनापदाथांदुतमयेनेवेति मदनररनदानकडे दानमपूखे च ॥ अन 
पूलेव पदार्थो नलेकेकोपचारसमपैणं पदायेः।॥। तस्य युष्ितपदाथप्रियवाच्च ॥ इति ॥ 

०“ अथ कङरुशस्थापनम् ” -तव्राद प्रहवेदीशानभागे गोमयोपरिप्ते किस्त. 
दृटेशवतुर्िहतिदसमष्टदलं वा कमं सक्कं विटिख्य तस्यां कणिकरायां ब्रोदीनिनि- 
धाय तेषु अव्रण कं बहिदेध्यक्षतविभूषितै चदनमााचचिते पृषैवतु करक्षस्था- 
पनविधिना पूणपात्रपिधानान्तैन सश्थाप्य॥ तखायामीति मेत्रान्ते वरुण इदहागच्छेतिं 
तस्मिन्कटशे वरणमावाह्च वरुणाय नम इवि पृजयेत्॥ कटशस्य युखे० ॥ इत्यादि- 
केपत्रेः कङशामिपत्रणं यात् ॥ तत इदं फलपुष्यमाङाशोभित विचित्रवगश वितानं 
बृहरपतिदेवते सूर्यादिभ्यो नममेत्युच्छञ्य वेदयुपरि बध्नीयात् ॥ इति ॥ 

॥ अथ चतुःषष्टियोगिनीस्थापनम् ॥ 
आग्नेयां योगिनीपीरे प्दाकारी महालक्ष्मी महासरसरतिशवतुःषष्टियोभिनी 

सकन्द फाशीसैदोक्ताथ पूजयेत् ॥ तयथा ॥ पीठे रक्तयख्पाच्छाय पीठे पूैभागे 
हीणि उयस्लाणि प्रङिल्य तेषु ऽयसेषु कल शस्यापनविधिना त्रीन् कलश्चान् क्रमेण 
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संस्थाप्य तेषु कलशेषु घुवणमथ्यः तिलः प्रतिमाः कृताभ्युतीरणाः संस्थाप्य तां 
मतिमासु ॐ भूवः स्वः पहाकाङीमावा० परहाकक्ष्मीपावा० महासरस्वतीमागा०॥ 
इति क्रमेणावाह् संस्थापयेत् ॥ ततस्तदग्रे अष्टो अयस्राणील्येका पक्ति; एवमष्टौ 
च्यसपक्तिः इता तेषु अ्युसेषु वक्ष्यपाणनापभिरावाह् सेस्याप्य पूजयेत् तदित्थ॥ 
ॐ भुवः स्वः गजाननामावा० इत्येकस्मिन् कोष्ट सेस्थाप्यवछुत्तरु कोष्टषु सिह- 
प्स्यादीन् स्थापयेत् ॥ तथथा ॥ सिहपुख्ये० गृधास्यायै० काकतडिकये० उष्- 
गीवायै० हयग्रीवायै° बाराच शरभाननायै° ॥ ८ ॥ द्वितीयपैक्तो उकाये° 
शिवारावायै° मयुरयै° विकटाननाये° अष्वक्रायेऽ कोटरा्ये° इग्नाये° विकट- 
रोचनायै° ॥१६॥ वृतीयरप॑क्तो शयुष्कोदर्थे° रटजिहायै° श्वद॑षाये० ` वानराये 
रक्षाश्यै ° केकराकषयै° बृहततंडायै° सुराभियायै० ॥२४॥चतुपेषक्तो कपारहस्तावै० 

रक्ताक्षये° श्चष्क्यै° शयेन्ये० कपोतिकाये० पाशदस्ताये दंडहस्तायै° प्रचंडायै° 
॥३२॥ पंचमपक्तो चडविक्रमाथे० शिश्ये" पापहंत्ये° कास्थे° रुधिरपायिन्ये° 
वस्राघमायै० गभभक्षायै° शवहर्ताये० ॥४०॥ षषपक्तो ॥ अंज्पािन्ये° स्यूलके- 
दये० ब्रह्य ° सर्पस्यायै° प्ेतवाहनाये० दंदश्चुकराये° क्रोप्यै० पृगशीर्षाये° 
॥४८॥ सक्षपप॑क्तौ इवाननये० व्यात्तास्ययि० धूम्रनिः्वाप्रायै° व्योमेकचरणो- 
ध्यदशायै० तापन्यै° श्नोषणीदृष्टये० कोर्ट ° स्युलनातिकाये° ॥ ५६ ॥ अष्टम- 
पक्तौ विदयत्मायै० बलाकास्यायै० मार्जय कटपूतनायं° अदृष्टहासाये° कामा- 
ह्ये मृगा्यै° मृगलोचनायै° ॥६४॥ ॐ मनोजुतिरिति प॑त्ान्ते पहाकारया्राः 

परगरोचनान्ताः सुप्रतिष्ठिता मबन्तिति प्रतिष्ठा ॥ ततः पदायांबुप्तपयेन ॐ महा- 

कास्ये० इतिषो दशचोपचारः पचोपचारेवा महाकालीं सेएूच्य एवे महाकक््ये° महा- 
सरस्वत्यै ° इति पहारक््मी पद।सर््ती च एूनयेत् ॥ ततो गजाननादिष्रगलोना- 

स्ताभ्यो योगिनीभ्यो नप इस्येमे पूजयेत् ॥ ततो ब्राह्मणदरा सपनशचतीपाठं पाठयेत् ॥ 

॥ अयैकपं चारार्क्षत्रपारस्थापनम् ॥ 

वायभ्यां सषेतरपारपीरे एकप॑चाश्से्रपाङान् पूनयेत् । अथातः कषेवपाङानां 

वक्ष्ये पूजनष्ुत्मं ॥ श्रणुष्वावदितो भूत्वा न धरते य्या कूषचित् ॥ प्रामेषु 

नगरे चवं पूयन्ते य हिताथिभिः ॥ अपूजितास्तु इवत विघ्नान् _छत- 

सहस्नरश्चः ॥ त्पूननपरकारस्त्वेवं ॥ श्वैतवल्लाच्छादिते पाटे चतुरस विङिख्य 

तिभद्मान्यां च सूत्र समान्तरां दात् ॥ एषं समा नवकोष्टा मन्ति ॥ अट 
छ पञ्च वा रिखेव्॥ ततो मथ्यक्रोष्टे पद्मरगिकायां कटशोपरि स्थापयेत् त्र ` 

सौवर्णी मतिमां स्थपपयेत् ॥ ततस्य पतिमायां ॐ नमोस्तु सपय इति म्त्रन्दे 
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सेत्रपाटपाषांऽ ॥१॥ तैतैः पूपरदिद् कोटे ॥ ॐ भूयः खः अंजैरीयंर ॥ धया- 
पकाय ० इन्द्रथोराय° इनदरमृत्तये० उक्षाय० दष्मांडाय० ॥ £ ॥ इति षट्कं स्था- 
पयेत् ॥ आग्नेयकोगकोष्टे वेशुणाय० बटुकाय विषठुक्ताय> लिप्तकाय० खडा 
लोकाय० एक्दष्टाय० ॥१२॥ इति द्वितीयषट्र ॥ दक्षिणादिकोणकोष्टे एेराव- 
ताय० ओषधिनघ्नाय० बंधनाय० आचिकाय० कंबङाय० भीषणाय० ॥१८॥ इति 
दतीयषट्कं॥ निकतिकोणकोष्टे ॥ गणङाय० घंटाय० व्याङाय० अं्ाय० चंद्रा 

 इणाय० फटाटोपाय० ॥२४॥ इति तुरीयष क ॥ भरती चिदिद् गोष्टे ॥ नहाराय० 

 कतवे० घंटेश्वराय विकटाय० मगिपानाय० गणर्बधाय० ॥२०]) इति प॑चपषट्कं ॥ 
वायव्यकोणकोष्टे ॥ सुंडाय० बघ्रकराय० सुधापाय० वेनाय० पवनाय० हंटक 

 णांय० ॥३६ इति षषटषट्क ॥ उत्तरदिक्कोष्टे ॥ स्थविराय० दंतुराय० धनदाय 
नागकर्णाय० महाबङाय० केन्काराय० बीरकाय० ॥४२। इति सप्त ॥ शशानदि- 
क् कोष्टे ॥ सिंहाय मृगाय ० यक्षाय० मेघवाहनाय० तीक्ष्णाय० अमङाय० श्रु- 
क्राय० ॥५०॥ एवं सेत्रपाान् संस्थाप्य ॥ मनोजूतिरिति मेत्रान्ते क्ेत्रपार सुम. 
तिष्टितो भवेति कषेत्रपाङं प्रतिष्ठप्य एवपनरादीन सर्वान् परस्येक प्रतिष्ठापयेत् ॥ 
अथवा मनोजूतिरिति मंत्रान्ते कषत्रपारादय शक्रान्ताः सुप्रतिष्ठिताः भवन्तिति पर 
तिष्ठा ॥ ततः सेत्रपाङाय नम इत्येवं सर्वान अजरादीन् प्रप्येकं षोडशोपचारेर्वा 
प्रणवादिचतुर्थीनमोन्तेनांपभिः पूजयेत् ॥ अथवा क्षि्रपाङादिभ्यः शुक्रान्तेभ्यो 
नम इति पूजयेदिति ॥ र्रागत्वेन योगिनीनां क्षत्रपाछानां च पूजने मूकं मृग्यम् ॥ 

॥ अथ ददश्याखमतामद्रमडखद्वतभ्रकारः ॥ 

ग्रहपीगदुत्तरतो रद्रा दवादश्शटिगोद्धवं रिगतोमद्र॑डरं वि्खित् ॥ तछे- 
खनप्रकारस्तु ॥ आग्नेये प्राणुदीच्या रेखाः षडत्रिशत् प्रक्पयेत् ॥ पदानि द्रादश- 
शातं पचवि्षतिरेष च ॥ खंडेदुखिपदेः कोटे शेखरा षट्पदैः स्पृता; ॥ चयोदश्पदा 
वटी भद्रं तु नवभिः पदे; ॥ अयोदश्चपदा वापी रिगमष्टाद्; स्मरत ॥ ल्िगत्रयस्य 
पक्तौ तु शोभा कोष्ठा चतुदेश ॥ तेषाध्रपरि प॑क्तो त॒ कोष्टाः सप्चदशेव त॒ ॥ पूजा 
पक्तिर्तु विज्ञेया परितः परिकद्पिताः॥ पुजापैर्यन्तरा पंक्तो कोष्ठा द्रयश्रीति संख्य॥ 
परिधिः सच विज्ञेयो मेडख्योरंतरद्रयोः ॥ परिष्यन्तरशोष्टे तु स्वेतोभद्रपा 
{खित् ॥ विरेषश्चात्र विज्ञेयः. शंखा षट्पदा भवेत् ॥ त्रयोद् शपदा व्ही भद्र 

तु नवभिः; पदेः ॥ पेचविज्ञत्पदा वापी परिधिः षोडशात्मकः ॥ मध्ये नवपदं पत्र 
कणिका केहरान्वितं ॥ सतं रजस्तमो वर्णां परितो पेडलस्य दु ॥ त्रयः परिकरः 
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कायस्तत्र द्वाराणि कारयैत् ॥ सितेनदुः ववा! ह्णा वेष्टौ नीः प्रशर्बिता 
भद्र च वारूणं ज्ञेय वापी स्यात् भ्वेतकणिका ॥ शिगानि हृष्णवर्णानि पापतो दवा- 
द्शेव तु ॥ परिधि; पीतवर्णास्याकमढं प॑चवणकमिति ॥ एवं छिगतोभद्रमडरे 
विङिरूय पूवेवम्पेडदेवताः समचैयेत् ॥इति॥ ` | 

॥ अथ रुद्रयत्रस्थापनम् ॥ 

तत्रादो भरधानकलकस्थापनम् ततो छिगतोभद्रम॑डछकणिकायां ताम्रषयक- 
छदो विधिना संस्थाप्य पूणपात्रस्थानेऽतिविशङे ता्रपात्रं निधाय तत्र कार्पासं 
क्षोमं बा यत्ररेखनयोभ्य वद्धमास्तीयं तस्िन्वश्च होमांगपीयपूनाथ यत्र॒ सपा- 

रित् ॥ तच स्कंदपुराणे सखंदपहादेव संवादे उक्तं ॥ तद्यथा ॥ प्रणम्य 

जगतापीक्षयपादेहाधारिण ॥ यत्रोद्धारपरं व्ये खकरपानुसारतः॥ पध्ये शत स- 
मारिख्य तन्मध्ये च दशाक्षरं ॥ बिरट प ततः षोडशपतरके ॥ चतुर्विशति 
पत्राभ्जं दवात्िकषत्पत्रक तथा॥ चस्वारिशत्पत्रकं त एतं सूयेषमपभ॥ पंचपद्चासकं दत्त 
चतुरस च भृ्रदं ॥ सत्वं रजस्तमयथेतित्िगुणेः परितो छतं ॥ चतुदरारं दारदेश्षा- 
दहिर्नागसमाहते ॥ रुद्रपीटपिति ख्याते देवतास्तत्र विन्यसेत् ॥ चलारिश्च्छतं 
चैवं देवतानाभरुदाहृतं ॥ कणिकामध्यदेशे तु द्रं प॑च स्यमाङिखेत् ॥ नमो भगवते 
शद्रायेति तारादिकं न्यसेत् ॥ सोयं दश्चाक्षरो पत्रः सवकामायसिद्धिदः ॥ प्रणवादि. 

नमोन्तानि प्चास्यानि ततः परं ॥ सथोजात वामदेवमघोरं तदनन्तरं ततस्ततपु- 
रषं परोक्तपीशाने प॑चकं क्रमात् ॥ प्रधानमिदमाख्यातं प्रथमावरणस्ततः ॥ दले 

षवषटसु नैचादीन् पूर्वादिक्रमतो न्यसेत् ॥ पूर्यपूनकयोमध्य भाची स्यात् यत्ररेखने॥ 

आदौ नदीपदहाकाटो गणेश्रषमो क्रमात्॥ ठतो भृगिरिटि स्कन्दोमा चडश्वरसङ्काः॥ 

घोडक्चारे ततः पञ्चे द्वितीयावरणे यजेद् अनन्तं च तदा सूम शिवं चैकपदं तथा॥ 

एकस वरमू च धकं वामदेवे ॥ चये रेष्ठ तथा स्रं काट ककविकारणं ॥ 

वरुं बरवरिकरण बलम्रपथने तथा ॥ दृतीयावरणे पव चतुविश्दकं तथा ॥ अणिमा 

परहिमा चेति गरिमा छिमा तथा ॥ प्ा्गिः पराकाम्यमीरिलवं वशित चाष्टसि- 
द्वयः ॥ ततः प्रं क्मेभेव न्सेदुतराहयादि देवता; ॥ ब्राह्मी माहैश्वरी च कोपारी 

्रैष्णवी तथा ॥ बाराद्द्री च चांडा चैडिका चेति ताः क्रमात् ततोश्म्वसितां- 

गादीन् भेरवानि न्यसेत्पुनः ॥ असितांग रुरधंडः कोष त । ॥ कर्मी 

षणसंहारा भैरवाशराष्टकीरिताः ॥ ्रातरिक्षरपत्रके 4 भवार" ॥ ततो- 

ऽनन्तो बासुर तक्षक इलीरकः ॥ कको टकः सैखपाङः कंबरोश्वतरस्तथा + 



ततीषटषु न्यसेद्रनय पृथु दैदयमजेने ॥ शाङकन्तरेयं भरतं नर॑ रममिति कषात् ॥ 
ततः कराचरानष्ौ द टेष्वष्ञ् विन्यसेत् ॥ हिपवान्निषधो विन्ध्यो मास्यवान्पारि- 
यात्रिक; ॥ परयो हेमकूटश्च ` गधमाद नसहहकाः ॥ चस्वार्यावरणान्येवं पचपावरणे 
ततः ॥ चत्वारिश्दडे पञ्चे प॑चपावरणे न्यसेत् ॥ ईद्रादिरोकषाछानापष्टोशचक्ती- 
सतु विन्यसेत् ॥ शची स्वाहा च वाराही खड्गिनी वारुणी तथा ॥ मृगारूढा च 
कोषेरी मछिनी च तथाष्टमी ॥ ततोऽ््रानाधुपानि वजादीनि च विन्यस्ते ॥ 
वज शक्तिदंडसङ्गोपाशकगदा अपि ॥ त्रिश ठोकपालानामायुधानि कर 
मात् छ्खित् ॥ ततोऽष्टौ बाहनान्येषापष्ष कपतो शिखेव ॥ परावतं तथा मेषं प- 

दषं मेतसं ककं ॥ पकरं च मृगे चेव नरं च हृषभे तथा ॥ देरावताद्योष्यष्टो दि- 
गजास्तदनन्तरं ॥ रेरावतः पुंडरीकी वामनः कुदो जननः ॥ पृष्पदन्तः सावेमोमः 
सुप्रतीकश्च दिाजाः भूप्रहान्तः पुनर्या पंचपञ्ास्मकाद्वहि ॥ इन्द्रं विन्यस्य 
पूैस्यामाग्नेयामपिमेव च ॥ दक्षिणस्यां यपे चैव नेकयां निकतिस्तया ॥ 
भ्रतीच्यां वरुणं वां वायव्यां विन्यसेत्ततः ॥ कवेर चेव कोवेर्यापीशान्या- 
मीशमाछ्िखित् ॥ विरूपाक्ष तु चिन्यस्येदागनेयामग्नियोगतः ॥ नेत्या नेतियोगे 
विश्वरूपं च विन्यसेत् ॥ वायव्यां बायुयोगे च छिखेत्यश्ुपति तथा ॥ इशान्या- 
मषिं तु न्यसेदीशानयोगतः ॥ प्रागाद्विक्रमतो लेख्याः शेषाधा भूग्रहद्वहिः ॥ 
विवर्ण श्तवर्ण सदस्लफणसयुते ॥ शेषे विन्यस्य पूसा पूजयेदुपचारकेः ॥ तक्ष- 
कँ वैश्यवर्णं च नीर पचतः फणेः॥ युक्तयुत्तगकायं च आग्नेयां दिशि विन्यसेत् ॥ 
अनन्ते विप्रवणश च तथा ककुमवणकं ॥ सदक्चषफणसंयुक्तं दक्षिणस्यां भपूनयेत् ॥ 
वासु कषत्रिय पीतव सप्रशतेः फणे; ॥ युक्तधुततेग्षाये च नैक्रन्यां दिशि वि- 
न्यसेत् \ संखपारु क्षत्रियं च पीते सप्शतैः फणः ॥ युक्तमावाह्न वारुण्यां पूजयेत् 
गेधपूपकैः ॥ महापञ्च वेऽ्यवण नीरं पचतेः फणः ॥ युक्तसुलुंगङ्ायं च वाय््या 
दिशि पूजयेद् ॥ कवं शुद्रण च दृष्णं त्रिशत्फणेधतं ॥ कोवा दिश्चि तिन्यस्य 
पूजयेच्च विधानतः ॥ ककोटक शुद्रव्ण नते त्रिदत्फणायुते ॥ ईशान्यां दिशि विन्य- 
स्य पूजयेद्िधिवत्ताः॥ सदरपीठमिः सवं रुद्रल्पे च विश्रुते ॥ शंयुना स्वयपाख्या- 
ते भक्तानुग्रहकारिणा ॥ इंङ्पागसकपूरेभूजेपत्रेऽथवा पटे ॥ टिखितं पूजितं भ्या 
स्ैकापायैसिद्धिदै ॥ येत्र मेजमयं भोक्त जाला देवतेति च ॥ पूजनीय भरयतनेन 
तेनेद् देवतामये ॥ नाग्निचोरभयं तत्र नच राञ्यभयं क्वचिव् ॥ यत्रेदं ङिखितं य. 
तर पूर्यते विधितः सद्ा ॥ इति सन्दपुराणोक्तं रुदरयत्रभ् ॥ = 
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॥ अथ श्रीरुद्रपूजनम् ॥ 
तशर छर्तीनत्यक्रियेण परिहिताहतवाससः सोत्तरीयेन यज्ञोपवीतिना दक्षिण. 

प४्ष बद्धरिखेन कृतनय्यावस्थ्यान्तरमस्मसद्राक्नारणेन सुपक्षाङितपाणिपादेन 
स्ये पाणो पृतपवित्रेण यजमानेन यथोक्ते गोषयोपरिप्ते शुचो देशे स्द्रपीटदक्षि- 
णतः भरागग्राणाषदगग्राणां वा ब्रयाणां कुक्ञानामास्तरणे तदुपरि यथाकामं व्याघ्रा- 

 दिचपेण उत्तरणोम्नः प्रागग्रीवस्यास्तरणं ॥ तरभावे ग्वतकंबरुप्य चित्रश्बर्य 
वा आस्तरण ॥ तदुपरि मृदुबरख्स्य च ॥ ॐ ऊध्वकेशीति रक्षथ शिखग्रयिकर- 
णे ॥ देवपद्धतौ व्युप्केशायेति पत्रेण शिखाग्रयिकरणप््युक्तं ॥ ॐ सदश्चाणि० प 
रमष्ठी ऋषिः अनुष्टुप्छंदः एकोरुद्रोदेवता पदहीपयंने° ईति पदिपाधेना ॥ य ए 
तावन्तश्ेतिःककभां पाथना ॥ देवपद्धतो त॒ धरते घृत पावान० इत्यादिना दिग्भ्यः 
स्वारैस्यन्तेन पत्रेण कङुमां भ्रायेनेद्ुक्त ॥ पृथिवी स्येति तसिमिन्नाषषने उदङ 

धखेनोपवेशनें ॥ अन्न भस्परद्राक्षपरास्ण ॥ स्ववामभागे अप्रोदककरशस्था- 
पन ॥ खदक्षिण भागे वेडदिपुजोपकरणानां ॥ स्वपुरतो गंघादिपत्राणां च ॥ 

करादिपक्षाङनाथेषात्रस्य स्वपृष्ठतः ॥ घतदीपस्यामावे तिलतेरदीपस्यापने अथा- 
चभ्य त्रीन प्राणानायम्य विधाय तिपात्र परणवष्चये॥ श्री युरभ्यो० गणे 
क्राय० लक्षमीनारायणाभ्थां ० उपाप्देष्वराभ्यां० इति परणम्य दश्चो . संकीस्य 
करिष्यमाणाद्ुकरद्र होमांगखेन शिवपूजां करिष्ये ॥ अत्रावसरे भूतञ्ुद्धि प्राणप्र 
तिष्ठा मादकान्याप्तांथ इ्वैन्ति परश्ुरामादयः ॥ नवेति देवयाज्ञिरनाराय गप्र" 

छाकरादय; ॥ देमादरोः ̀ मह्यणवे चाप्येवे ॥ छदपुरुषादिसवान पषोक्तान् न्या 

सानष्ठंगप्रणापपास्मनो सद्रूपेण ध्यान च विधाय मानोपहान्तपिति सिद्धप 
स्मरणं ॥ नप शैभवायेति सभारोक्षणं नमः स्रत्यायेति पीटकस्पनानि - पएवेब- 

बतकर्तव्यानि ॥ ततः पीटपुजनमारभ्य पंचत्कत्रपूननान्वां पूजां पू्वद्विधाय दे 

वतावापभागे पापैतीपूजने ॥ ॐ नमो भगवत्य उमादेव्यं शेकरभियाये० पाव 
व्ये काडिन्तरै° को्ैऽ विन्वधारिण्ये० दी ही गंगदेव्ये° गगादेवीभस््य° 
इति सपूज्यैकादशर्द्रपजने ॥ अधोराय० पञयुपत्ये० शवांय० विश्वरूपाय 
विश्वरूपिणे० त्यैवकाय० कपदिने° भैरवाय शुरूपाणिने° ईशनाय ० मदेशाय° 
॥१२॥ इत्येकादशरद्रपूना ॥ अंगपूना अग्रे उक्ता ॥इति॥ 

॥ अथ स्कान्दाक्तावरणपूजा ॥ ॥ 
ॐ नमो. भगवते इ्रायेति दशक्षरमत्रेण ग॑धादिभिः कणिकायां पजन तत 

स्तद्हिहेतपध्ये, एव् ॥ पारणा सथाजाताय० दक्षिणे वामदैवा० प्रतीच्यां अपोरा- 
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य° उदीच्यां ततपुरुषाय० पध्ये शशानाय० ॥ तद्वदिरष्टदटेषु प्रागादिक्रमेण ॥ 
नदिने० महाकाङाय० गणेक्ञाय० दषभाय० भुगिरिय्ये° स्कंदाय० उपाये चडे 
श्वराय० इति प्रथपावरण ॥ तद्वहिः षोडशदले पुवादितः ॥ अनन्ताय ० सूक्ष्माय 
रिवाय० एकपदे° त्िमूत्तेये° एकड्राय० श्रीकंठाय० वामद्रैवाय० च्येष्ठाय० स 
दराय० काराय कृडविकरणाय० बराय० बरुविकरणाय० बलमरमथनाय ० ॥१६॥ 
इति द्वितीयावरणम् ॥ तद्वहिशतुरविंशतिरे परागादिक्रमेण ॥ अणिमायै० महिमाये° ` 
ङधिपायेऽ गरिमाये° प्रत्ये प्राक्राम्पै° ईदितायै वरितियं० ब्राहयै° माहेन्व- 
य° कापाय° वेष्णव्यं = वाराद्य° ए्य० चाग्ुडायं ० चंडिकाय० असितांगमेरवाय० 
रुरुभेर० चडगरैर० क्रोषभेर० उन्पत्तभेर कारभेर० ॥२४॥ तद्वदिदरीननिशषदके चतु 
थावरणं ॥ तज पूर्वादितः ॥ भवाय० शर्वाय० शशानाय० पश्चपतये° सद्राय० उ 
ग्राय० भीपाय० पदहते० अनन्ताय० बाघुकये° तक्षकाय० कुडटीरकाय० कर्कोट- 
काय० शखपाङाय ° कवखाय० अन्वतराय० वेन्याय० पृथव्रे वैन्याय ० पृथवेर 
हेहयाय० अञुनाय० शाङ्न्तरेयाय० मरताय० नङाय° रामाय० दिपररते० नि 
षधाय० विन्ध्याय० पास्यवंते° पारियाज्ाय० मरुथाय० -हेमङरूटाय० गधमादना- 
य०.॥२२॥ तद्वहिथत्वारिशदटे भागादिष्मेण पंचमावरणं इन्दराय० अग्नये य 
प्राय० निक्रेतये° वरणाय० वायवे० सोमाय० इशानाय° श्च्ये° स्वाहाये ° वाराद्यै° 
खद्गन्ये० वारुभ्ये° वायव्ये कोर्र्० ईशान्ये° वज्राय० शक्तये° दंडाय खड्गा- 
य० पाश्ञाय० अङज्ञाय० गदाये° त्रिशुखाय० एेराव्रताय० मेषाय० पदिषाय० प्र- 
ताय० पकराय० दिरण्याय० नराय० दषभाय० रेरावताय० बामनाय० कुभ्ुदाय 

- अजनाय ° पुष्पदन्ताय सावेभोपाय सुपरतीकाय० ॥४०॥ ततः. पंचमाद्वहिथतु- 
ष्कोणं मग्रं ॥ इन्द्राय अग्नये यमाय० नेक्रतये° वरुणाय वायवे कुषेराय० 
इश्ानाय ° विरूपाक्षाय० पञ्युपतये° ऊष्वङिगाय० ॥ भूग्रहाद्वहिः ॥ विपरवर्णाय 
श्वतरूपाय सहस्रफणापंडल्युताय शेषाय० वेहयवर्णाय नीटष्पाय पंचश्तफणापंडल - 
युताय तक्षकाय० ॥ विप्रवर्णाय ुङूमामाय सदसखफणापेडल्युक्तायानन्ताय० क्ष- 
त्रियवणांय पीतरूपाय सप्तशतफणामंडलसंयुक्ताय वासुकये ° क्षत्रियवर्णाय पीतरू- 
पाय सक्चश्चतफणापडयुताय शंखपाङाय० बे्यवर्णांय नीटरूपाय - पंचश्चतफणा- 
मदशयुताय महापञ्माय० शूद्रर्णाय कृष्णरूपाय त्रिरत्फणामंडङ्युताय कंबखाय० 
शूदरवर्णाय गतरूपाय त्रिश्त्फणा्॑दठयुताय कर्कोरकाय० ॥ -इत्यावरणपूजा ॥ 

“ अथ पुष्पानि; `? -ॐ* नमो भगवते रु्रायेस्यनेन पुष्पाजङिजियं देवमद्धनि 
द्वा ॥ ॐ नमो महृद्धघो ° ॥ ॐ त्रय॑वकं -यजामहे० ॥ - ॐ नपस अस्तु भगवन् ` 



( ३९३ ) | 

विशविश्वराय महदेवाय उ्यवकाय० तिपुरान्तकाय व्रिकापिकाटाय काडाम्निरदराय 

नीलकंठाय सर्वेवराय भरीमहादेवाय नम इति ॥ ॐ सीघ्राज्य ्रैराज्य पारमेष्ट्य 

राज्यं पहाराञ्यै पहाधिपस्यमयं सधुद्रपयेन्ताया एकराडिति ॐ राजाधिराजाय परस 
र सापिने ॥ नमो बय वैभवणाय दछ्ुमैदे॥ समे कामान कामकामाय महं कामेश्वरो 

ेभ्रवणो दधातु ॥ वेरा वैश्रवणाय नम इति ॥ सदयो जातं भ्पद्यामीति पचभिष- 

त्रै प्रत्येकं पुष्पांजिदियः ॥ ॐ एषते सदरभाग इति मत्रेण इषुषुद्रा गधरा विशू- 

खघुद्रा पबुद्रा कालकणिघुद्रा योनिषुद्रा षेबखुद्रा इस्येताः सप्तयुदराः प्रदेये ॥ 

ततः थदक्षिणात्रय द्त्वा विविपरैः स्तोत्रैः स्तुता मैत्रहीनं क्रियादीने° ॥ आवाहनंः 

न जानामि०॥ इति समाथ्यै इमार्द्रायेति पैतरान्ते अनया पूजया भगवान् प्रमासा 

देवता सपरिारः श्रीमहारुद्रः प्रीयतामिति पूजानवेदन समाचारा् ॥ ॐ दरापि 

अंघस० इत्यष्टंगप्रणापः ॥ इस्थं शिवपूजां विधाय सद्रपीटादीक्षानदिग्भागे अव्रण 

बदिरव्यकषतविभूषितं ैधमारयादिभिञविते कटर पूरकतेन विधिना संस्थाप्य ॥ 

तस्मन्कख्शे ॥ ॐ इमा श्राय ० स्द्र्यावाहनमचेन् च ॥ तत एक् वित्र सद्रनप- 

खेन लामहं णे इत्येवं इत्ोपवेश्य कठशस्परीपूषैकं सांगस््रनपस्तेन कमिण 

करणीयः ॥ इति ॥ - | न 

॥ अथ पदाथावधारणम् ॥ 

आचारैः अग्निसमीपमागत्याग्नेः पश्चिमत उपविशेत् ॥ यजमानस्तु दक्षिणतो 

मेश्ह्यणः पथिपत उपविष्ट एवास्ते ॥ आचायैस्ताचारादाचस्य प्राणानायम्य देश. 

कालौ संकीतथ करिष्यमाण होपात्मकाषचुकण्द्ास्ये कमणि ्ैकट्पिकपदाथविधारणंः 

देवताभिधाने करिष्ये ॥ जपर्रागदोमेतु जपातकाुकष्द्रगरोभकर्मणि वेकयि- 

कृपदार्थागधारणं ङर्यात् ॥ तदथा ॥ पूर्वेण बरह्मणोगमनं परेण वा अग्नेः बापतः 

पात्रास्ादनषचरतो बा ॥ द्रे पकरि त्रीणि वा ॥ आच्यस्थाली चरस्थारी च तेन- 

ति मृन्मये बा ॥ पाङादयः समिधो यज्ियषृक्षोद्धवा वा अन्या वा ॥ पराचापाधारो 

विदिशो बा॥ समिद्धतमे आज्यभागो ॥ आग्नेयघ्ुचरपूरवादधं सौम्यदक्षिणपू्ायं ॥ 

बा ॥ पूणेषात्रं दक्षिणावरो वा ॥ एतान्मैकरिपकप्दार्थानहपसिमिन्कभणि करि- 

षये ॥ अथ देवताभिधाय ॥ भरजःपति इनदरं अग्नि सोम् एता आञ्परेन ॥ सनवग्रह- 

प्रखसद्रपकषे आदित्यादीन् नवग्रहान् अघुकसंस्यामिरकादिस मिद्धिरेककय
ञ्याहूत्या 

एकैकया चर्वाहुत्या इतश्ीष स्रं अघकस्ररोमेनाघकपेजविभागपक्षेण तिला््या- 

द्रपकदपितदरव्येण शद्रषीदेवता एकैकयाञ्याहुत्या जपदद्रंगहोमे तु जपालकाणुक- 

ुद्रगहोमेन नमः ॥ मवायेति मत्रेण प विरूपकं तिभिः षदूभिर्टाभिरेकादकभि- 

| 
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बाहतिभिस्तिलाञ्यायुपकेसितद्रभ्येण चेति वरिरोषः ॥ शेषेण सिषं ॥ आञ्वेन 
अग्नि वायुं सूर्य अग्निवरणौ ॥ सवितारं विष्णौ विशवान्ैवान् मर्तः स्वकानि वरणं पजापति ॥ एता अंगपरधानार्थदेवता असिन्कमणि यक्ष्ये ॥ अमे- 
दक्षिणतो बह्मासनास्तरणेपुन्ैरणैय््यात् पू यजमान त एव ब्रह्मा स्वासने 
उपविशति ॥ ततो यथाविधि भरणीतापगयनादि पोक्ष्युत्पवनातं कार्थ ॥ ततरैतावा- 
न्विशोषः ॥ द्विरीयमेखलायां पिमे च योनि परिस्तरणं ॥ पात्रासादनान्तर- 
युपकसखनीयानि ॥ अकदिसपिधः ॥ तिादिद्रन्यानि ॥ चर्स्थारी चेति ॥ तत. 
ज्ीयुपयपनङ्शान्वामकरे उपग्रह्स्तिल्लः समिधस्तिष्न् अप्रावाधाय स पत्रित्रिण भो 
हषण्णुदकेनामगने; भदक्िणे .पयुश्रणे ॥ इतरथात्तिः॥ पवित्रयोः प्रणीतासु निधान ॥ 
ततो दक्षि जानास्य जुह्योति ॥ स्थानोपविष्टः उपयमनङशहितं पसारितांपुखी र ( हस्तं हृदि निधाय इधेतरह्मानवारब्धः सपोद्धतमेग्नो मनत भजा ध्यायन् स. 
वेण तृष्णीं पच वाधारमाधारयति ॥ अत्र न स्वाहाकारः ॥ इई प्रनापतय इति 
स्यागो यजमानेन क्तव्यः ॥ से होमा यद्वत तस्य शेषं हुता होत्रावशिष्टस्य 
संसतषशद्धवास्यस्य पाजान्तरे भाश्नं मध्या ॥ ॐ इन्द्राय स्वाहेति पराथ वाधा- 
रमापति ॥ इद्बिनद्रायेति त्यागः .॥ इत्येत पूर्वोत्तरा पएवाञ्यभागो समिद्धत- 
मेऽ्नो होतव्यो ॥ इति ॥ | 

` ““ अथ यजपानेन द्रव्यत्यागः काथः "सै । सर्व होमद्रव्यं सर्वाश्च देवता 
उदिवयेदं यथादेवतम्तु नममेति अथवा इदं समिदा्यं चरुतिरादीनि आदित्याय 
सोमाय भोमाय बुधाय बृहस्पतये शुक्राय च्मैथराय राश केतुभ्यो दश्वराय उपाये 
स्कंदाय विष्णवे ब्रह्मणे इन्द्राय यपाय कालय दित्रगुप्ाय अप्रये अद्धयः पृथिव्यं 
विष्णवे इन्द्राय ईदद्रा्ये प्रजापतये सर्पेभ्यो ब्रह्मे विनायकाय दृगपि वायवे आ- 
शाय अनिभ्यां इनद्राय अप्रये यमाय निकरैतये वरुणाय वायवे सोमाय {शा- 
नाय ब्रह्मणे अनन्ताय रदराय च स्यजामीति तथरदेतं शतशीर्षाणं रद्रमेतेनाश्मथ 
स्तस्माच्छतश्ीषं रद्रशमनीये हवै तच्छतरद्रियमित्याचक्षत इति दतपथश्रत्या श- 
तरद्रियहोमे रतशी्णो रदरस्य देवतासवाकमेन रोद्राधयायेषि तसमैव देवतालादिदं 
शतरीषे सदाय त्यजामीति त्यागः ॥ अथवा नमस्ते इति षोडशकः भयमाुवाके 
इदमेकरुद्रयेति सम्षतिर्रयागः ॥ तत इदं दिरण्ये बाहवे सेनान्ये इदं दिशां च प- ` 
तये इदं दिशां दृकषभ्यो हरिकेरोभ्यः इदं पशुनां पतये इदं शसिजराय  चिषी- 
मते इत्यञुना रकारण इदपानिहतेभ्यः इत्यन्ताः शत्यं चतुधलारिशदधिक 
त्यागः ॥ तत एकरुद्रायेत्येकोनल्रित्पागः ॥ तत इदं बहुभ्यो ररेभ्य इति दयशौ- 
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पि संख्यास्सयाग. इति इदं शद्रोयैति बा त्यागः ॥ विशेषेण ` निरपे्षपयेवेकलविशचि- 

स्य द्रस्य विधौ देवतात्वेन श्रतत्वात् ॥ श्रद्वावतकरेकलास्यागपूषेकस्राच होमस्य 
सकहोपान्तरं स्यागस्यायुक्तखादिदानीमेव स्याग+ कायैः यजमानस्यैव होपकठेखे तु 

हदं सूर्याय स्यजापीयेवे तत्र॒ देवताभ्यः प्याहतित्यागः कायः ॥ ततो | श्रोतु 
पडो नामेति वचनान्पृडनाम्नाम्नेः पैचोपचारः पूजा ॥.ॐ अग्ने नयेति प्रेण मृ- 

डाया्नये नम इत्यन्तेन ॥.ॐ अग्ने स्वमैश्वरं तेजः पावने परपं हि तत् ॥ तस्मा. 

दीह शरीसद्रं तपैयाम्यहं इति पाथना ॥ अथाचार्यादयः सावधानाः यजपाना- 

भीष्टसिद्धि पा्यन्तो हों इषः ॥ त्त्र संग्रहपकषे आचार्येण नवग्रहनपायै सवत्र 

्रह्मणपते तेनैव वा प्रादेशमात्रादिभिरव्यंगामिधरूतकीदायनग्धाभिः कनिषठाकतसू- 

काभिपिधु्पिदध्यक्ताभिरकारि्तमिद्धिः पतिग्रहमष्टोत्तरवदससेख्यामिरणटोत्तरशतः 

संख्यामिरषठाधिशतिसंर्याभिवा प्रणवादिकैः स्वराहान्पराद्रष्ेनेत्यादि मिवषयः 

मानेकमैरादित्यादीनुद्हय होमः काथः ॥ दूर्वाणां तिटणां तिष्टगामेकैकाहुतिः 

कुरस्य तु बहपत्रस्यैव ॥ अ्कचमावे पााष्यपरतिनियेयाः ॥ अधिदेवता- 

दीनां तु पाठाश्ीभिरेव होमः ॥ समिधां संखूया ग्रहसेख्यातो न्पूना कायां ॥ 

अप्रधानत्वात् एतेषां समिधः कनिष्पक्षे चत्त इति शिष्टाः ॥ अत्र कनिषटपक्षाभ्र- 

 यणेऽपि कमणः सांगतैव मध्यमोत्तमाभ्रयणे त॒ फङाधिक्यं बोध्यं ॥इति॥ | 

॥ अथ यहहोमप्रयोगः ॥ 

आङ्कष्ेनेत्यस्य दिरण्यस्तूप्आंगिरस ऋषिः त्रिष्टुप् छंदः सवितादेवता ओ- 

दित्यपरीतये कपिखाध्रावकैसमिद्धोमे विनियोगः।॥ आकृष्णेन सवनानि पयन् स्वाहा 

इति पत्रेण हवा इदं सवित्रे इति स्यागः ॥ एवे सवत्र ॥ इषं दैवा इत्यस्य वरुण" 

षिः अस्यष्टीचदः सोप देवता सोमपीतये पिगछाप्नो पडाशषमिद्धोमे०॥ ॐ इमं 

देवा० राजा साहा इदं सोमाय० ॥ अभ्िमदधर्यस्थ विरूपा्ऋषिः गायत्रीच्दः 

अगारकोदेवता अगारकभीतये धुमङघखग्नो खदिरसमिद्धोमे ॥ ॐ अग्न दानि 

स्तीस्वाहा ॥ इदर्मगारकाय° ॥ उदबुध्यस्पेत्यस्य परमेष्टीकषिः त्रिष्टुप् बुधो दे- 

वता बुधपरीतये जदरानो अपामागेसमिद्धोमे० ॥ ॐ उदुवुध्यस्वाग्ने० सौदतस्ाहा 

. इदं बुधाय०॥ बृहस्पत इत्यस्य गरस्समदकषिः निष्टुपच्दः बहस्पतिर्दवता बृहस्वति- ` 

प्रीतये भिखिनापाप्रावश्वत्यसमिद्धोमे° ॥ ॐ सुहस्पते० परेहि चित्रं स्वाहा इदं ब्रह 

स्पतये° ॥ अन्ना्परिघुत० अश्िठरस्वतीन्द्रा ऋषयः अतिनगती्दः श॒क्रोदेवता 

ुक्भीतये हाटकाग्नो उदुबरसमिद्धोमे विनियोगः ॥ अन्ना ० मधुस्वाहय इट् छ- 
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य° ॥ शन्नो देवी रित्यस्य दध्यज्गयणकऋषिः गायत्रीछंदः शनैथते देवता शतै 
अरमीतये महातेजाग्नो श्रमीसमिद्धोमे° ॥ शननोदेवी० सरयन्त नः स्वाहा इदं श्नै- 
अराय० ॥ कयानथित्र इत्यस्य वामदेधकषिः गायत्रीचदः राहुदेवता -राहुपीतये 
हुताज्चनाग्नो दू्वासमिद्धोमे ° ॐ कयानधि्र० ठत्तास्वाहा इदं राहवे०॥ केत इण्व- 
न्नित्यस्य मघुखेदा ऋषिः अनिरक्तागायत्रीछद्ः केतयो देवता केतुपभीतये हताकशषना- 
ग्नो रोहिताग्नो वा इु्चसपिद्धोमे० ॥ ॐ केतं इण्व० यथासवाहा इदं केतुभ्यः ॥ 

 अथाधिदेवता ॥ उयैवकमित्यस्य वसिषषिः अनुष्टुप् ख्द्ः  तय॑बकोरुद्रो देवता 
उ्येवकप्ीतये पडाशरसमिद्धोमे० येवं यजामहे इदं त्यैवकाय रुद्राय ॥ श्रीथत 
ईत्स्य उत्तरनारायण ऋषिः निष्टुपखेद्ः उमादेवता प्रीतये पराञ्ञघमिद्धोमे० ॥ 
ॐ भ्रीथते° मयिषांणस्वाहा ॥ इदएमाये° ॥ यदकन्द इत्यस्य भागेषो जपदमिि 
दीषेतमाष्षी ब्रिष्टपछदः स्कन्दो देवता स्फ॑दभीतये पलाशसमिद्धोमे०॥ यदक्रन्दप० 
भवेन् स्वाहा इदं स्कन्दाय ॥ विष्णोरराटमसि० इस्यस्य मजापतिनषिः यजुर्द- बता विष्णुभीतये पलाश ° ॥ विष्णोरराट् ° विष्णवेत्वा स्वाहा इदं करिष्णवै०॥ आ ` अह्मन्नितयस्य प्रजापतिकरषिः यजुः ब्रह्मदैवता ब्रह्मभरीतये पटाश्च० ॥ आत्रहमन 
कल्पतां स्वाहा इदं ब्रह्मणे० ॥ सजोषा इन्दरेरयस्य विश्वामित्रदुषि; त्रिष्टुप् इन्द्रो 
देवता इन्द्रमीतये पाश्च ० ॥ सनोषा० विश्वतोनः स्वाहा इदमिन्द्राय० ॥ यपाये- 
सस्य द्ध्यडगथवेण्षिः यजुः सोपोदेषता यपभीतये पलाश०!! यमाय तागिरसे° 
धपेपिते स्वाहा इदं यमाय० ॥ कार्षिरसि इत्यस्य भरनापतिकषिः अनुष्टुपछदः 
काोदेवता काटपीतये० ॐ काषिरसि० भिरोषधीस्वाहा इदं काटाय० ॥ चित्रा बसोरिर्यस्य ऋषयो ऋषयः यजुेगती आसुरीवुहस्पतिवां भाजापत्योस्मिन्वा सा- मगायत्रीच्दः चित्रयुपरोदेवता चित्रगुमीतयेपरश्चि० ॥ ॐ चित्राय० मशीव- 
स्वाहा ष्दं चित्रगुप्राय० ॥ इति ॥ ̀  | | | 

^“ भरत्यधिदेवताः ' अग्निदृतमिस्यस्य विरूपाक्षकऋषिः गायत्रीख्दः अभ्नि- 
देवता अग्निपीतये पराक्च० ॥ अग्निदूतं इदमप्रये° ॥ आपोदिष्टे्यस्य कि धुद्रीष- ऋषिः गायत्रीछदः आपोदेवता अयां प्रीतये० पठाश्च०॥ अपोदष्ठा० इदपद्धयो० ॥ स्योनापृथिवीत्यरय मेधातियिग्षिः गायजरींदः पृथिषीदेवता पथिवीपीतये वला- ` श० ॥ स्योनापृथि० इदं पृथिव्ये ॥ इदं विष्णुरित्यस्य मेधातिथिक्रषिः गायत्री- - छंदः. विष्णुर्देवता पाश० ॥ इदं विष्णु० इदं विष्णवे०॥ व्रातारमिन्द्रस्य गगक्षिः ृनदरोदेवता इदभीतये. पलार० ॥ त्रातारमिन्ध" इदमिन्राय० ॥ अदित्यैरारना- 
सीप्यस्य दध्यगायवेणकरेषिः यञचसिदेकता हदाणि प्रीतये पलाब्च" ॥ अदित्वेरा- 
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स्ना ईदमिन््राण्ये० ॥ प्रजापत इत्यस्य हिरण्याभेऋषिः निष्टुणछंदः प्रजापतिदै- 
वता प्रजापतिपतये पाश्च ०॥ प्रजापते० योरयीणां स्वाहा इदं भजापतये०॥ नपोस्वु 
सर्पेभ्य इस्यस्य पजापतिक्रैषिः अनुष्ट्पैदः सपदिवता सपेपीतये पङाशच० ॥ ॐ . 
नमोस्तु सपंभ्यो० येनपः स्वाहा इद सर्पेभ्यो° ॥ बरह्मयन्नानभित्यस्य प्रनापति- 
ऋषिः व्रिष्टुपखदः बद्मादेवता ब्रह्मापीतये परश्च ०॥ ॐ ब्रह्मयह्ना० इद ब्रह्मणे०॥ ` 

८ अथ गणपस्यादिरोकपाछाः *› गणानां सत्यस्य परजापतिकषिः; यजुः ग- 
णपतिपीतये पलश्च०॥ गणानां ° इदं गणपतये० ॥ अंबे अविके इत्यस्य प्रनापति" 
ऋषिः अनुष्टुपूछदः दुगदिवता दुर्गापरीतये पडाश्च०॥ अबे अबिके० वातिरनी स्वाहा 
इदं दुगाये० वायोयेत इत्यस्य शररसमदकऋषिः गायत्रीढदः वायुर्देवता वाचयुभरीतये 

 पटाश्० ॥ वायोयेते° प्रीतये स्वाहा इदं वायवे ॥ घृतं धत पावान इत्यस्य भ- 
जापतिक्रषिः ऋचां पैक्तिरदः आक्राशदेवता आकाश्चभीतये पकाशचक्षमिद्धोमे° 

ॐ चैघतहविरसिस्वाहा रेदमाकाज्ञाय०॥ यावोकरोत्यस्य मेधातिथिक्रषिः गायत्री - 
छेदः अश्विनोदेवता आश्वनौप्रीतये पडाश्च० ॥ यार्वाकशा० भिमिक्षतं स्वाहा० ॥ 

५ अथ दिक्याङाः › त्रातारमित्यस्य गगेक्रपिः बिष्टुपूद्ः इन्द्रोदेवता इन्द्र 

प्रीतये पाश ० ॥ ॐ व्रातार० धालिन्धः स्वाहा इदमिन्द्राय० ॥ खन्नो अम्ने०. 

इत्यस्य दिरण्यस्तृपऋषि; जगतीछंदः अग्निर्देवता अग्निपरीतये पटाश० ॥ त्वन्नो 
अम्ने तवर तरते स्वाहा इदमग्नये०॥ सुगन्युपन्था पिर्यस्य पजापत्तिकेषिः शिष्टुपचदः 
यपोदेवता यमप्रीतये पाश्च ० ॥ पुगन्नु° इृणोतु स्वाहा इदं यमाय० ॥ असुन्व- 

न्तमित्यस्य प्रजापतिक्छषिः विष्टु छदः निकतिदेवता निकरतिप्ीतये० ॥ असुन्व० 
म्तु सीहा इदं नेकरतये० ॥ तस्वायापीरयस्य श्नः शेष ऋषिः शरिषटपछेदः वरुणो 
देवता वरुणपीतये पटश्च ॥ ॐ त्वायापि प्रमोषीः स्वाहा इदं वरणाय० ॥ 

आनो नियुद्धिरित्यस्य वसिषकषिः तषटपछंदः वायुर्देवता बायुप्रीतये पलाश० ॥ 

आनोनियुद्धि° इदं वायवे० ॥ चयं सो० सचेपहि स्वाहा इद सोमाय०॥ तपरीश्ञान० 

मित्यस्य गौतमि; जगतीचखेदः ईशानो देवता ईंशानमरीतये° पडा ॥ ॐ त- 

पीरान० स्वस्तये स्वाहा इदपीशानाय० ॥ अस्मे रद्रा इत्यस्य भरागाय ऋषिः त्रि. 

एपैदः ब्रह्मदेवता बरह्मणः भरीतये पकार० ॥ मरे शुद्रा० देवाः स्वाहा इदं ब्र 

ह्मण ॥ स्योना० पृथिवीत्यस्य मेधातिथिक्छषि; गायत्रीछेदः अनन्तो दैवता अन- 

न्तमीतये पाश्समिद्धोमे° ॥ ॐ स्योना० पृथि° पृथाः स्वाहा इदमनन्ताय= ॥ 

एवै समिद्धो हता अनन्तपयैन्ताभ्यो देवताभ्य आ छषो्यादिभिस्कतेरेव मत्सत - 
 स्तदेथतां मनसा ध्यायन् सुवेणेकेकामाभ्याहति इषवे ताभ्य एव देकतार्यस्तै- 
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रेव मतरः सुवेणकं चर्वाहुति जुहुयात् ॥ एतावकर्माचा्ेणेव करव्यं ॥ अथ जवं- 
दशांशेन तिख्यवव्रीश्चादि यजमानोपकर्पितदरव्येण सूर्याया - अनन्तपर्थन्ता देवता 

रय ऋत्िजः पएृ्वोक्तरेव मेत्रस्तत्तदेवतां मनसा ध्यायन्तः पराङ्युखा उरङ्छला- 
थ उषां; होमं इयुः.॥ आहुति॑ख्या च सम्यक् सावधानतया ऋलिमििः क्या 
अधिदेवतानां तु परधानसँख्यातो न्यूनवैख्या होमे क्त्या ॥ इति ग्रहलेमः॥ 

+ =  ॥ अथ प्रधानजपहोमः ॥ 
तत्रादौ पूर्वोक्तान् पंचविधान् अंगन्यासान् विधाय .ऋष्यादिस्परणपृषक खै 

ध्यायन् यजमानः स्वयं जुहुयात् ।। . भशक्तषेवेविधाः . परतिनिथयो जुहुयुः ॥ ततर 
द्रव्याणि ॥ ढृष्णतिखाः यताः मितिता उभये वीहय! समिधः आञ्य वेति ॥ 
ुत्राथे महारुद्रं आज्यपरिष्ठुता दूर्वा॥ तजर जपर्रागहोपस्लित्थं काञ्चः नमः ्॑भ- 
बायेटयस्य परमेष्टीऋषिः सम्नक्षरयोये ज॒रुष्णिर्छद्ः षदक्षराणां  यनुरगायत्रीढ १: 
हौभवादयो रत्रद्णाविगता अन्यतरतो नपस्कारा बहवो रद्रा देवता रद्रभीतये 
अञुकर्दरनपागहोमे विनियोगः ॥ इति स्मृत्वा ॥ ॐ नमः सेभवयेत्यनयाप्रणवा- 
दिकया स्वाहान्तया तिः पेचषटष्टो दशैकादशबाहुतिः उक्तद्रकपाणापन्यतमेन द्र 
व्येण जुहुयात् ॥ इये च पंचाहुतिसख्या सदरपकजयपविषथा ॥ अतश्च शद्रपहा- 
श्रादो रूपाणि.गणयितवा प्रतिरूपकं तिलः तिः प॑ व पंच षटषडाष्ष्टौ दश्दचै- 
फादशेफादशवाहुतिजुहुयाव् ॥ इदं रट्रायेति प्रत्याहुतिव्यागः ॥ खदरनापका ऋषि 
जो जुहूयुः ॥ तत्र सर्वेषु सर्वेष्वपि पक्षेषु जपरद्रागहोमे -आहुतिध्रख्या प्रगेवो क्ता 
एवे ऋलिग्मिनेपंररांगहोमपारंभानन्तरं केचिवद्वतिकारा आचर्यसतु नमः क्ंमवा- 
येति मंत्रेण स्वदेहे षडंगानि विन्यसेत् ॥ तद्यथा नमः तेभवाय च अंगुषटभ्यां० प- 
योभवाय च तजनीभ्यां० नपः हंकराय च मध्यपाभ्यां०. पथस्कराय च अनापि 
काभ्यां नमः शिवाय च कनिष्टिकाभ्यां नमः शिवतराय च करतरकरपृषठाभ्यां 
नमः ॥ एवं ब्रिन्यस्य हृदयादिन्यास कृखा अग्नो दद्र ध्यायेत् ॥ तथा ॥ अथ 
स्रः महादेवे ध्यायेखचश्ुख शिवे ॥ प्रतिवक्त्रं भिनेत्रं च दशहस्तं दश्चायुधं ॥ कमंड- 
स्वक्षसूत्राहिबाणशुरुषरं दहरं ॥ दडडमरखट्वांगामयपाश्र पिनाकीनं ॥ अष्टसि- 
दधित सोम्ये सवाभरणभूषितं ॥ नीटग्रीवं संचांकाद्धरोखरं सिमतसररं ॥ शरुदधस्क- 
टिकरसकाश्चं नागयज्ञोपवीतिने ॥ अजातममृतं नित्ये स्व्यापिनपीन्वरं ॥ एवं ध्या- ` 
सवा बन्हन्तगेत गंषपुष्याक्षतादिमिः समचयेत् ॥ ततो नमः समवायेति पर्रेण प~ 
ठाङबिसवोदुबरवरपर॑दाराश्रस्था्रनाह्निमष्वयुक्ता अष्टार्थिजञति अष्टौ दा. समिप्रो 
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जयात् ।। वत अशदातिर्टौ वाञ्या हुति गवेषुक चरुणष्टावाहुतियहयात् ॥ 
अथवा, विसवपत्रविखफरविखमृरेकषदधिदुग्वमधुराकेरापायसगुडश्ग्णुलपपेपतवकप 

वरनातीपत्र्दनरक्तचदन पराशपुष्पाकेमधुकपुष्प धन्तुर पुष्प कर्ैबपुष्प  बडुरपुष्प 

कमङपुष्प रंखसुष्पीपष्प शतपत्रपुष्प पनसफठान्रफलकदलीफक परिया 

फल अख्वदृक्त फर अबु पीटुबद्रराजामरफलजातीफलख्वेग एका करीर फल. 

केसर नाग केसर यक्षकरैम सोपब्टी शिव्गी शतावरी कमलिनी द्रप्राह्ी , 

नागवहटी गड़ची इत्यादीनि शिबहोमद्रभ्याभि यथासेभयै जुहयात् ॥ अत्र॒ सवे 

नम श्चेभवायेति पत्रः ॥ केचिदेताचस्याचा्येण कृते जपरु्रगहोमपाचरन्ति तत्र 

भूख न प्यामः ॥ ततः कुशेषु स्थापितानेकाद्शरद्राुदिशय प्रयेकपष्ठातिशति- 

र्रीबाहुती धृताक्ताम्तरैशदुयात् ॥ ॐ द्दराय स्वाहा ॥ अघोराय पशुपतये 

दिरपाय० विन्वरूपाय० त्यैवकाय० कपरने० शु रपाणपरे° भैषवाय० ईशानाय 

प्ेशानाय० इत्येकादशष्टेभ्यो होः ॥ ततो मन्यु जयपरत्रचडिकासोत्रगणेञच 

` गायत्री श्र गायत्री अघोर ए॑चनापरकाः स्वसखङृतनपद शरन सस्वपत्रेण दों कु- ` 

दः ॥ चदिकास्तोजपाठकस्तु नमोदेव्ये महादेव्ये इति प्रेण स्वदरतजपद शा शोषै 

क्यात् ॥ आचा्स्तु ॥ ॐ यति दर रिवातनूरिति मेत्ेण शद्राणीषदिदय शकरा- 

ऽयमधुयुकतेन पायसेन तिकादिना च होमे इयात् ॥ आचायेस्तु ।॥ ॐ यतिशद्रशि- 

वातनूरिति मत्रेण स््राणीुदिश्य शर्कराश्यमधूयुक्तेन पायसेन तिछादिना च हों 

` कर्यात्॥ ततो नमो देव्ये महादेव्यै इति भिनीबाढी पृथु बुक इति्त्राभ्यां दीस 

हेति पत्रेण च त्रिमध्वक्तेस्तिङैहुयात् ॥ ॐ गणाय ० स्कंदाय ० पष्पदन्ताय० क- 

परिनि० नैदिने० चंद्राय० पहाकालाय० भूंगिणेऽ गणानां खेतर सेत्रेण गणपतिः 

दिश्य रुडुकेहोमः ॥ जातवेदसे इति पेतरेण दुर्गादिरंय दुर्वाञ्यसषेपे होपः॥ ॐ 

थव इति परतरेण शुरणुखहोषः 11. ॐ जातवेदस इति मैत्रेण जातयेद्सदिश्य सष- 

व्ेमः ॥ आद्णेनेति सेत्रेण सवितारदिश्य तरिमध्वक्तस्तिहामः ॥ इदं ष्णु 

रिति दध्योदनेन होमः ॥ श्रीष्क्तेन पंचामृतेन दोपः ॥ ठत इन्द्रादीन् उद्िश्य त्रि 

पथ्वक्तस्तङेसौमः ॥ महाव्पाहतिमिसतियेयेषटसंल्या इता सिदटदादितनं इ- 

यात् इत्येवं बदन्ति तस्स निभं ॥ एवं यादचिकीषितं होमे कुर्यात् ॥ होमार्थ 

यदग्नौ जीवादयापद्यते तदाग्नये स्वहित्याज्याहृतिरनादि वं भरायित्तं काय ॥ य- 

त होमावसरे हविः इंडाद्वहिः पतति त्यादौ जले भकषेपणी्ं ॥ तदुक्तं शोनकेन 

असिना जुहुता बन्हो बहिः पतति यद्विः) स नेयो वारुणो भागः प्रक्षेप्यो विम. 

ले लखे ॥ तस्मादप्सु विनिक्षिपेदिति चतुयैपादस्य वा पाठः ॥ एतच तिरादद्रव्य- 
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विष्ये ऋतििजां जुहतापि पुक्तत्वात् ॥ यतत बृहत् शोनकेनोक्त ॥ हयमाने हवित 
यष्टिः पतति यद्विः ॥ द्रप्सशच स्कदर्मत्रेण तदभो निक्षिपेलुनरिति तध्धूयमानाअर्वा- 
चाहतः दस्ताद् भूपो पाते ज्ञेयमिति ॥ एवं होप समाप्य वक्ष्पपाणं सषटङृदधोपादि- 

, कं सर्वे कमं ङर्यादिति ॥ इति जपस्द्रागहोमपकारः ॥ ` 

॥ अथ प्रधानरुद्रहोमः ॥ 
हमरे त॒ पंचस्वपी होम एव भवति॥ अर यन्नाग्रत इलयाच्रक् सथुदायैकमंत्र- त्वं ॥ एकक्रियापरकाशकतवामावेष्येकक्रिया विनियुक्तत्वात् ॥ एवमन्येषु प॑चखग- तरेषु जञेयं ॥ अथैतस्य प्रकारः ॥ आचार्येण ग्हृहोमान्त परयाक्तान् प॑चरिधन्यासान् विधाय ऋष्यादिस्मरणपूर्वकं रदं ध्यायन यजमानः स्वयं जुहुयात् ॥ अशक्तषिवं- निधा ऋतिनो जुहुयुः॥ त्था । यल्नाग्रत इति षण्णां ऋचां शिव सकसपक्रषिः त्रिष्टुपछंद: मनो देवता श्रीरुदरपीतये होमे विनियोगः ॥ ॐ यललाग्रत इति षटक- चेन मणवादिकेन स्वाहान्तेन चिवसेकसेनकामाहुि जुहुयात् ॥ इदं मनसे इति त्यागः ॥ सदलशीषति षोडशक्रचां नारायणपुरुषकषिः आदानां पचदशानामनुष्- प्छदः जगद्बीज पुरुषोदेवता श्रीरद्रभीतये रोमे० ॥ ॐ सदस्रशीपेति पोडशाकवेन मणवादिकेन स्वाहान्तेन पुरषकतेनैकामाहुति जहुयात् ॥ इदं जगद्बीनाय पुरुषा- येति त्यागः॥ अद्वयः संभृत इति षण्णां नारायणपुर्ष्पि आयानां पिषटणां ्ि- 

च्दः द्योरवषटपच्दः अन्यस्याः शिष्टपछंदः आदित्यो देवता भ्ररद्रमीतये हो; मे° ॥ अद्धथः इति पडर्चनोत्तरनारायणेनेकामाहुति ज॒हयाव् ॥ इद्भादित्यायेति ` स्यागः॥ ञः शिशान इति दादशानामपतिरथकषिः रषदः घ्या देवता०॥ आशुः शिशान इति द्वादरायचैन प्रणवादिकेन स्वाहान्तेन प्रतिरथेनैकामाहि जह- यात् ॥ इदमिन्द्रायेति स्यागः निध्ाडित्यस्य राट् सधक्रुषिः नगतीच्दः सूर्यो दैवता उदुर्यमिति तिष्ठणां भस्कण्वनषि,' गाधत्रोद्ः विनवदेवादेवता अयेवेन इत्य- स्य बह्मस्वयथु ऋषिः वष्टपछदः सोमोदेवता चिज्मिस्यस्य बरह्मा स्वयंभु ऋषिः प्रि- 
४१७द् शयो देवता यदचेत्यस्य श्चतककषतंकननाषी गायत्रीछदः सूर्यो देवता तर  गिरित्यस्य पश्कणरकषिः गायत्री सुयो देवता ततघरुयस्येति दयोः ङतपंकपि ्नष्ए्ञदः सूयं देवता बद्पहानिति दयोअमदभिक्धषिः आद्य दृहतीढदः द्विती- यस्य सतो बदतीछदः धयो देवता श्रायत इमेतपस्य ठमेधकषिः इहतीचदः सूर्यो , देवता भया देवा इत्यस्य इत्सकरमिः वरिष्टपञ्दः यों देवता आङृष्णेनेस्यस्य हि~ रण्यस्तूप आंगिरसशषिः गिष्ुछदः सों देवता सृयपरत्ये हेमे विनियोगः॥ 
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ॐ" वि ्जाडित्यनुवकेन तिषटमिः पतीकचोदिता†भः सहितेन परणवादकेन साहा 
न्तेन माहुति जुहुयात् ॥ इदं सखायेति त्यागः ॥ इदं रुद्पयेति वा पंचस्वाहुगिषु ` 
यागः 1। रुद्रस्य सर्वास्कलात् ॥ स्रो्ेवेद् सथैपिति शतैः ॥ एवं पचाहुतिहखा 
खडठगमं जे दौमपक्े सेद्राध्यायस्यर्वेयादिकं स्मरेद् ॥ त्था ॥ नमसते रुद्रमन्यव इ- . 
त्यादि कस्य रोद्राध्यायस्य परमेष्ठि; देवा वा ऋषयः प्रनापतिर्वाक्षिः नपस्ते 
खद्रेत्पस्य गायत्रींडः यते रुदरेतयादीनां तिष्टणापलुष्टुपएचदः अध्यवोचदित्यादिति- ` 
खणां पेक्तिछदः नगोस्त॒॒नीखग्रीवयेस्यादि सप्तानाभलुषटपदः मानोपहान्तमिति -“ 
द्योः धरपषिः जगतीछरः सर्वाशषिमेको श्टरोदेवता नमो हिरण्यवाहवे इत्यादीनि 
द्रापे इर्यतः भाक्तनाति सर्वाणि यजूषि तत्र यजुषामनियताक्षरस्वादेकेषां छंदो न - 
वियत इति काच्यायनोक्तेै जुषां छदो विशोषनियमे नास्तीत्येके ॥ नमो हिरण्य 
चाहव इत्यादीनां श्वपतिभ्यथओे नम इत्यन्तानां यजुषां दिरण्यबाहुसेनानीर्दिलां 
पतिरित्यादिमजवर्णावगतनापका उभयतो नपस्कारा बहवो रद्रादेवताः ॥ ततो न- 

मो मकाय च रुद्राय चेत्यादीनां भखिदते वेत्यन्तानां यज्ञषां भवादयो मंत्रखिगा- 
चगता - अन्यतरतो नमस्कारा बहवो ददा देवताः ततो नम ॒इषुङद्धयो धनुष्कृद्धय- . 
भो नम इत्यस्य यजुष उभयतो नमस्कारा वहो रद्रा देवताः ॥ ततो नमो दि ` 

रण्य दवे इत्यादयो दृद्िनो शद्रा ॥ नपः समाग्यः इत्यादयो नातसन्ञका रद्रा 

देवत ॥। नमो बः किरिकेभ्यः इत्यादीनापशरिवायुसुयहृदयभूरव्याहतीनां अन्य- 

तरतो नमस्कार बहवो द्रा देवताः द्रपि इत्यस्या उपरिष्टद्ष्हतीखदः इमारदरायेस्य- ' 

स्याः ट्सक्रषिः नगतीछदः याते सरेरयस्यायुष्टर छदः परितोखद्र मिदर्मेति द्रयो- 
सिष्टुष् दः. विश्चिद् सहल्ताणोति दयोरलुष्डुए्च्दः सप्नानामेकोर्द्रो देवता अस- ` 

खपातेद्यादीनां चयाणां यजुषां घतिदः बहवो दद्र देवताः स्द्रप्रोत्ये हयमे० ॥ इ- 

तिस्मटया ॥ ॐ नपस रुद्रमन्यव इति सोद्राध्यायेन प्रणादिकेन स्वाहान्तेनेका- . 

माहुक्ि जुहुयात् ॥ . तत्रष्टभिः भकाररप्रविभागः । । एकधा तरिधा षोढा षोडञ्चधा 
चतधत्वारिशदाष्टाचत्वारिशद्रयेकरषष्टयुत्तर्चतयापचविरतिउत्तरचतुः शतधा चेति ॥ ` 
तनन सै द्राध्यायस्यर्पेयादिकं पृवेवत् सखा स्दप्रीतये होमे ° ॥ इ्युक्तता , नमस्त स~. 
द्रमन्यव इत्यादीनां तमेषां जेमे दध्मः स्वहत्यन्तेन संपूरभेन रोद्राध्यायेनेकामाहृति 
जुहयत् ॥ इदं रुद्रयेति त्यागः ।; इत्येकथा पक्षः ॥ नमसः सुदरेतयादिकम्य अभ. 
केभ्पच्ययो नम इत्यन्तस्यर्वैयादिकं प्रखत् स्ता दद्रपीतये हीमे विनियोगः ॥ 

ॐ नमस्ते सदरमन्यव इत्यादिभिरभकेभ्यश्वबे नमः स्वाहैत्यन्तमिरचुवाकेरेकाहुतिः॥ 
इदं खद्र्येति त्यागः ॥ नमस्तन्नभ्य इत्यादिभिः सुधन्वने चेहन्ततस्वर्षेयादिक पू, ̀ 

५१ ` 
५ 



( ४०२ ) 
ववरसमतवा सदरभीतये होमे विनियोगः ॥ ॐ नमस्तक्षभ्य इत्याधायां सुधन्वने च 

स्वाहैत्यतायामनुवाकाभ्यां दवितीयाहति; । । इदं श्रयति त्यागः नम; सत्यायेत्या- 
दिकप्य तमेषां जभे दध्म इत्यन्तस्य पवत् ऋष्या्िक स्मृत्वा खद्भीतये होमे० ॥ ` 
नमः सुत्यायेत्यादिभिस्तमेषां जंभे दध्मः स्वाहैर्यनौथतभिरयुवाकैस्ततीयाहुतिः ॥ 
इद् रुद्रायेति त्यागः ॥ इति त्रेधारजव्रिभागः ॥ त्रधापत्रविधानसामर्थ्यान्न प्रत्य 
वरोहमत्राणां पृथक् पंत्रसर ॥ अथ पक्ष्यपाणेषु स्देखपि पोढाम्॑विभागादिष्वा्- 
यादिकं मजविनियोगश पूररवदूजेयः॥ तजन षोढा पजविभागः ॥ नमस्ते त्या 
दिना अभेकेभ्यथवो नमः स्वाहैरयतेतैकैवमिमागेन भयमाहृतिः ॥ नमस््तभ्य इ. 
त्यादिना सुन्वन च स्वहेलन्तेनापरेण द्वितीयाहृति ॥ ॐ नम सययेत्यारभ्य 
य एतावन्त बेत्यस्या ऋचान्ते स्वाहाकारं प्रयुञ्यत ठतीयाहुतरिः ॥ पएषमाहुतित्र- 
यं इत्वा ॥ ॐ नमोस्तु रेभ्य ये दिवीत्यादिभिः खाहाकारान्तैिभिभैजुभिस्तिल 
आइुतयः ॥ इदं रद्रायेति षट्सु त्यागः ॥ इति षोढा ॥ ॐ नमस्ते रद्रतयारभ्य अ- | 
भकेभ्यथबोनपः स्वाहैस्यन्तेनाधाहूति : ॥ उॐ> नपरस्तक्षभ्य हत्यारभ्य सुधन्वने च ̀ 
स्वाहैत्यन्तेन वतीया ॥ ॐ असँ ल्यातेरयादिभिः स्पाहकरान्तेद्धिमिषेजुभियं एता- 
बन्तशचत्यनतो स्वाहाकारान्तैदेशभिरेदैशाहुतयः ॥ ॐ नपोशतु द्भ्यो येदिवीत्या 
दिस्वाहाकारान्तेच्िमिथेलितत्रदेशाहुतयः ॥ इः रुद्रायेति पोटश्मु त्यागः ॥ इतिं 
षोढदाधा विभागः ॥ ॐ नस्ते द्रमन्यव इत्याधाभिः स्वाहाकारान्तामिः पीदश्ष- ̀  
भिक्मि पोढगाहृतयः इदं दद्रायेति षोडशसु त्यागः ॥ ॐ नमो हिरण्य वाहवे 
१९ ॐ नमो उष्णीषिणे २ नप्तक्षभ्य ३ नपरोज्ये्ठाय £ नभ सत्याय ५ नमः 

 शभवाय & नमः पार्याय ७ स्येभिः स्वाहकारानौः नोः किरिकेभ्यः इत्यतः भा. 
्तनेःतपानुवकेः सप्राहुतयः ॥ ॐ नमो वः किरिकेभ्य इत्यादिना आदिनिहतैभ्यः 
स्वादेत्यन्तेन यदुष चे ॥ इदं द््रेभ्यो शद्रायेति वष्टु त्यागः॥ ॐ द्रापे अधस- 
स्पत इत्यायाभिः स्वादाकारान्तामिर्विशतिकंडिकामिरविशतिराहुतयः ॥ इदं खदरा- 
येति तासामासु सप्र त्यागः ॥ षदं ददरेभ्य इति जयोदशघु व्यागः ॥ इति च- 
तुथल्वारिशनत्रषिभागः ॥ ॐ नपर वः किरिकेभ्यः स्वाहा इदं किरिकेभ्यः । । ॐ 
देवानां हृदयेभ्य इदं ० ॥ नमो बिचिन्यकेभ्यः स्वाहा हृदं० ॥ नमो पिक्षिषत्ेभ्यः 
स्वाहा इदं० ॥ नम॒ अआनिङतेभ्यः स्वाहा इदं ॥ इत्येताभिः पचमिराहुतिभिः 
सद चतुधत्रा्िन्प॑जविभागः ॥ ॐ नपरसेरुदमन्यव इत्याचाभिः षोडश्चमिक्ग्मि; 
स्वाहाकारान्ताभिः षोडश्ाहुतयः ॥ शदमेकर्रयेति षोढश व्यागः ॥ ॐ नपरो- ` 
दिरण्यवाहषे सेनान्ये दि ्ांच पतयेनमः सराहा इद० ॥ ॐ नमो दृकषेभ्यो इरि+ 



॥ ( ०३ ) 
फैरभ्वः पनां पतये नयः स्वाहा इदं ॥ इत्येवमादि उभयतो नमस्कारे; पच 
चत्वारिशिद्धियेलुभिः पंचचत्वाशिङिदाहुतयः ॥ केचित्त नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये 
दिशां च पतये स्वाहैत्येको मत्रपुरस्तादेषेकनमस्कारयुक्तः ॥ नमो नमो हक्षेभ्यो ह- 
रिकेशेभ्यः पशूनां पतये स्वाहेति भयपत एव द्विनपस्कारको द्वितीयो मतरः ॥ एव~ 
त्तर्रापि चरममैत्रवञ्यं ।॥ चरमस्सरादो द्विनपस्कायन्ते एकनपस्कारयुक्त इत्येवं 
मनविभागे करपयन्ति ॥ तदथ दद्िभ्यो जुहोति नमोगरुष्ये चाष्ष्पे चेत्या्ुपक्त- 
भ्य नपो हिरण्ये बाहवे सेनान्ये दिक्च च पतये नप इतीति श्त्या त्रस्लरूपस्य न- 

परकारायेकनपस्कारान्तस्याभिहितत्वेन श्वतिविषशुद्धमिदयुपेक्ष्य ॥ ॐ नमो भवाय 
च रट्राय च स्वाहा इदं० ॥ ॐ नपः शवाय च पञ्युपतये च स्वाहा इदं° ॥ 
इत्येवमादिभिरन्यतरतो नमस्कारे; ` प॑चाधिकसप्ततियजुमिः पचपप्तत्याहुत- 
यः | & नम शषङृद्धयो घनुष्टृद्धधश्चवो नम; स्वाहा इदं० भत्युभवतो 
नपर्कारेण यजुषा चेकाहूतिः ॥ ॐ नमो वः किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः 
स्वाहा इदं ०॥ ॐ विचिन्वत्केभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा इदं॥ विक्षिणत्केभ्यो ०॥ 

नम आनिषतैभ्यो° शइत्यन्यतरतो नपस्कारेधतुमियेज्॒मिथतल्न आहुतयः ॥ केचित्त 
नमोभवाय च रुद्राय च नमः स्वाहेत्येको पंन; ॥ एवुभयतो नमस्कारत्मन्यतरतो 
नपस्कारेषु पैत्रषु करययन्ति तत्तेषु श्रुताया अन्यतरतो नमस्करारताया हानिप्रसंगा- 

दश्रताया उभयतो नमस्कारतायाः कल्पना चोपेष्या ॥ उद्रापे अथष्तस्पत इत्याचा- 

भिर्िश्तिकंटिकामिःस्वाहाकारान्ताभिर्विस्षति आहुतयः ॥ इदमेकरदरायेति वासा- 

माचा सकस त्यागः॥ इदं द्भ्य इ्युत्तराघ सवासु इत्येकषष्ठय॒त्तरधा विमागः॥ 
अथ पंच्िशत्युचतरचतुःशतधाविभागः ॥ ॐ नमस्ते सद्रमन्यव इस्यस्य त्रयः पदाः 
सन्तीति तिभिःपादैः स्वाहाकार न्तेसितिछ्ल आहुतयः ॥ अ्यातेरद्रशिवातनूरित्याच्या- 

घ॒ भ्सयेकं चत्वारः पादा इति तैर्दक्चभिः पादे; साहाकारान्तरदादन्चाहुतयः ॥ ॐ 

अध्यवोच इत्याच कंडिकासु प्रत्येकं पंच प॑च पादा इति प॑चदशभिः पादः सखवाहा- 

कारान्तैः पंचदश्ाहुतयः ॥ ॐ नमोस्तु नीलग्रीवेत्याच्ाक्च सतप कंडिकापु भव्येकं 
चखारथतवारःपादा इ्यष्ठाविश्षतिपादेः स्वाहाकारान्तैरष्टाविशत्याहुतयः ॥ मानो- 

मर्ान्त इति द्योः प्रत्येकं षडषडिति द्वादशभिः पादैः स्वाहाकारन्तददक्चाहुतयः॥ 

इदभेकर्रायेति सक्ततित्यागाः ॥ ॐनमो दिरण्यवाहवे सेनान्ये साहा इटं दिर० ॥ 
ॐ दिश्षांच पतये स्वाहा इर्द० ॥ इत्यन भकारेणैकस्यां कंडिकायामष्टो यजूषी- 
त्यष्टमियेजुभिरष्टावाहुतयः | एवं द्शमि ‡ कंटिका भिराहूतीनां प्रथपःऽशीतिः स- | 

पयते ॥ ॐ नपस्तक्षभ्यः स्वाह इद ॥ ॐ स्थकारेभ्यथषो नमः स्वाहा इदं 



( ० ) 
रथकारेभ्यः ॥ शत्याथाभिदेशभिः कडिक्षामिराहरीनां द्वितीया्क्ीतिः ॥ ॐ नवः 

यायं च स्वाहा. इदंर } पथ्याय चं स्वाहा ईइदंऽ ।॥ इत्याद्याभिः नपोः. किरि. 
केभ्य इत्यतः प्राक्तनाभिदेक्ञकंडिकाभिराहुतीनं दतीयाऽशीतिः ॥ ॐ नमोवः कि- 
रिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्य स्वः हा इदं ॥ ॐ विविन्त्केभ्यो देवानां हृदयेभ्यःस्वाहा 
इद० ॥ ॐ नमो विक्षिण्वत्केभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा इदं० ॥ ॐ नम आनि- 
देतेभ्यो० ॥ इति चतुभिर्विशत्याहुतयः ॥ इदमेकद्दरयेति तासतामाचाघु स्त्या 
गः ॥ इदं सृद्रेभ्य इत्युत्तराघु सर्बाघ। इत्येकषष्टय तरशतधाविभागः ॥ यजुर्भिधतस 
आहुतयः ॥ उ्रापे जंधस्स्पत इप्याचासु चदुषु कंडिकाएु प्यकं चलारथल्वार- 
इति षोडशभिः पदेः श्वाहाकारान्तेः षोडक्चाहतयः ॐ परीदृष्टमेत्यस्य पंचेति स्वा. 
हाकारान्तः पचिः पादः पंचाहुतयः ॥ ॐ विकिरिद इति दयोः प्रत्येकं चत्वार 
इत्यष्टमभिः पादः स्वादाकारान्तेरष्टावाहुतयः ॥ इदमेकरद्रायेच्येकोनर्रिशरलयागः ॥ 
असख्यातेत्याच्याघ्च दश्चकंडिकामु परतयेक चखार्थैति स्वादाकारान्तेशत्वारिश्द्पा 
शत्वारिशदाहुतयः।॥। ॐ नमोस्तु दद्भ्यः स्वाह्य ॥ येदिविस्वाहा ॥ येषांवर्पपिषवः 

स्वाहा ॥ तेभ्यो दशपाचीः स्वाहा ॥ दश्चदकषिणास्वाहा ॥ दक्षभतीचीःस्वाहा ॥ द. 
शोदीचीस्वाहा ॥ दशोध्वास्वाहा ॥ तेभ्योनमो अस्तुस्वाहा \! तेनोवन्तु स्वाहा ॥ 
तेनोगरडयन्तु स्वाहा ॥ तेयं द्विष्पः स्वाहा. |} ॐ यशनोद्रेषरिस्वाह्य } ॐ तमेषां 
नेमेदधभ्मः स्वाहा ॥ इत्येवं त्रिषु कंडिकासु भरस्येकं चतुदेश्न चतुदंशयजूषीति द्िवखा- 
रिश्दियजभिदिचतवां रिजिदाहदयः ॥ इद् बहभ्यो रुद्रेभ्य इति द्यश्चीति संख्याभि 
स्व्यागः ॥ इति पचविक्षत्युत्तरचतुःकतधा विभागः ॥ एवमेतेषां पक्षाणां अन्यतम. 
पक्षाभ्रयेण दशो रोद्राध्यायेन हूत्वा ॥ ॐ यजञ्जाग्रत इत्यादिभिविभ्राड् इत्यनु 
वाकान्तेः प॑चमिररगमत्; पूवेद्वंचाहुतिजहुयात् ॥ तत एकत्या रोद्राध्यायेन पूवे 
द् हुता | वये सोमेर्यस्य बेधुक क्षिः गायत्रीखदः सोमोदेवताः॥ एषते इत्य- 
नयोः प्रनापतिक्रपिः सापप॑क्तियलनेगतीचख्दः रद्रोदेवता ॥ अवद्रपरित्यस्य प्रना- 
पतिक्रषिः पेक्तिरदः रृद्रोदेवता मेषनपित्यस्य प्रनापतिक्रषिः कङ्कपछंदः रुद्रोदेवता 
यवकपित्यनयोः क्रमेण वसिषपनापतिक्षिः आस्तारपंक्तिछंदः रुद्रोदेवता ॥ 
उयायुषपित्यस्य नारायणक्रषिः उण्णिक्8रः आशीर्देवता। शिवोनामेत्यस्य प्रजा- 
पतिकऋषिः प्राजापत्या ब्हतीखछदः रद्रोदेवता ॥ निदतेयापीत्यस्य प्रजापतिक्छषिः 
श्राजापत्याधिष्टुषछंदः लिगो क्तादेषता शद्भमीतये होमे विनियोगः ॥ ॐ वर्यं सोमे- 
त्यस्य प्रजापतिक्हषिः भाजापत्याव्रिष्टुषछदः लिगोक्तादेवता सदरेष्टकंडिकात्मकेन 
महच्छिरपा एकामाहुति जुहुयात् ॥ ततः शन्त्यध्यायमेतरहुयात् ॥ वथा ॥ 



( ४०५ 9 
वैवाचपिरयस्य दध्यडयरवणकषिः चतुर्णा यजुषां दैवीनातीचडः ऋगादयोलि- 
मोक्तादेवता॥ वागोज इत्यस्य यजुभैगतीडदः बाशादिलिमोक्तादेवत जस्य दोमे०॥ 
ऋच घाच० स्वाहा ॥ इदं वाचे मनसे प्राणाय चद्ुषे रोत्राय वच ओजसे प्राणा- 

पानाभ्यां०॥ यन्मे इयस्य दध्यैगायापरैणजषिः पेक्तिकेरः बृहस्पतिरैवता शान्त्यथे 
होमे० ॥ .ॐ यन्मेष्््रि यस्पतिः सादा इदं बृहस्पतये° महाव्पाहतोनां दध्यङ 

गायवैण्पिः देवीगायत्री दैगछरष्िङ् देवीगायत्ीखंदांसि अग्निकायुघयोदेवताः ॥ 

तत्सवितुरित्यस्य दध्यङायर्पैणकऋषिः गायत्रीकद्ः सवितादेवता शान्स्यथ होमे ॥ 

ॐ भूयेषमसः ततछवितु° स्वाहा इदं अग्निवायुसुर्यभ्यः सवित्र च | कया्नरत्यस्य 

दध्यडायैणकषिः गायत्रीखदः इर देदता शान्त्य होमे° ॥ ॐ कयान° स्वाहा 

इदमिन््धाय० ॥ कस्ेस्यस्य दध्यडारणऋषिः मायत्रीेदः इन्द्रोदेवता सान्स्यथं 

होमे० ॥ ॐ कस्ता० वु स्वाहा इदमिन्द्राय ° ॥ अभीषृण० दध्यङ्य्वेण० पा- 

दनिचद्वायवीखदः इ््रोदेवता जान्सय्य होमे° ॥ ॐ अभीषुण० स्युतिभिः स्वाहा 

इदमिन्द्राय ॥ कयालं० दध्यमायैगक्रषिः अनिरुकतागायत्रीखुदः इन्द्रोदेवताशा- 

न्य होमे० ॥ ॐ कयासं° भरस्ाहा इदणिन्द्राय ° ॥ इन्द्रोवि्वस्येति द्ध्यगा- 

थशरणक्रषिः द्विषदाविशाट्छदः इन््रोदेवता० ॥ ॐ इनदरो वि ऽष्यदे स्वाहा इदपिनधा- 

य० | शरन्नोमित्र° दभ्यंगा० अनुष्टुपूंदः भिजवरुणादयो ङिगोक्ता देवता शा- 

न्य्थ० ॥ शन्नोभित्रः रुहत्तमसाहा इदेमित्राय वृरुगायायम्णे इन्द्राय बहस्पतय 

उसरुततमाय पिष्णवेच ॥ शत्नोवात° दध्येगा° अदुष्डुपृछः वायादयोलिगोक्तादेव- 

दा० ॥ ॐ शन्नोवात० वधैतु स्वाहा इदं वायवे घरर्याय पञन्याय च ॥ अहानिर्श 

दध्यंगा० द्विपदागायत्रीकंदः अहानिरा्यश्च देवता० ॥ शन्न इनद्रभ्नि° दध्या० 

्रिष्टुपदः इन््रागिनि इ््रावरणो इन्द्रापूषगो इन्दरासोमोच देवता० # अदानिशचै° 

कंयोखाहा इद्िद्राग्निभ्यां इनदरावरुणाभ्यां इन््रापूषभ्यां इन्द्रासोपाभ्यां च ॥ 

शन्नोदेवी दध्येना० गायत्रीखदः आपोदेवता० ॥ चन्नो° तुनः स्वाहा इद्मद्धयः।॥ 

स्योनापृथिवी० दध्यगा० गायत्रीदः पृथिवीदैवता० ॥ स्योन[० ` प्रथाः सराहा 

इदं पृथिव्यै ॥ आपोदष्ठेति दध्यगा° गायन्रीखदः आपोदेवता० ॥ आपोषष्ठ° 

` चक्षसे स्वाहा इदषद्छ्यः ॥ योक दध्यंगा० गायत्रीः अपोदेवता० योकःश्जिव- 

तपर० पातरः स्वाहा इदपदयः ॥ तस्पाञरगमा० दध्य॑मा० मायत्रीडद्ः अपो 

देवतता० ॥ दस्मा अ> चनः स्वाहया इदमद्य | बोः क्चान्ति° दध्यगा० एकाधि- 

कशकरोखःः त्रोरादयोटिगोक्ता टेउता० ॐ दयौः शान्ति रेधिस्वाहा इदं दिवेन्त १ 

रिपनाय पृथिव्या अद्भ्यः ओषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो विन्वेभ्यो देषेभ्यो बह्मणे 
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सवस्मै शानयै च ॥ हते हैहयस्य दध्यंगा० त्राहमीभुष्टुष् छदः धमौरेवता शरा. 
न्त्यं होमे० ॥ ॐ हृते ह° क्षापदे स्वाहा इदं षर्माय० ॥ हूते हृदे दध्यगा० 
उष्णिक्ंदः धमोदेवता० ॥ ॐ हूते हहपा० जीषासं स्वाहाहं धर्पाय० ॥ नमस 
दरसे° दध्याा० बरृहतीरंदः अग्निर्देवता शां०॥ ॐ नमस्ते हरसे° ्विरोभव स्वाहा 
इदपनये ॥ नमस्ते अस्छित्यत्य दध्यगा० अवुष्टुपछेदः बिद्ुत्स्तनयिस्तुभगवान् 
देवता०॥ ॐ” नमस्ते अ० समीहते स्वाहा इति विद्यतेस्तनयिःनवै मगते ॥ यतोयत 
दध्यं अचुष्टुपूदः महावीरोदेवता० ॥ यतोयत ० प्रथुभ्यः सवाहा इ पहा 
वीराय ॥ पुमित्रियान० दध्येणा प्राजापत्या नातीभापोदेदता० ॥ सुमि. 
त्रिया० दिष्पः स्वाहा इद्पद्धयः ॥ तचच्च दष्यंगा० उरष्णिक् छदः 
इति कास्यायनः त्राह्यी्रिष्टुप् व्युहनादेसयिाछदः इति स्वाुक्रमसूत्रमाष्य- 
करः ॥ अक्षरातीतं पुर उष्णकः इत्याचाराद्षैकारः श्रीदत्तोपाध्यायः सृं 
देवता शान्त्य होमे विनियोगः ॥ ॐ तचघुदेव० शतारस्वाहा इदं सूर्याय ॥ एषं 
सरपरपर्यायसद्रहोपएकपकार उक्तः ॥ अथापरभकारः ॥ यल्नाग्रत रैस्यादिभिः सौ- 
दराध्यायान्तेः पगतेत्रेः षडाहुतिहखा रेद्राध्यायेन पूर्वोक्ता्मकाराणामन्यतमे- 
नैकादशकृतो हुता वयं सोमेयष्टकंडिकास्पकरेन महच्छिरोमत्रशेकाहुति हता ऋ- 
चंवाचमित्यादिभिः शान्तयध्यायमेत्ैधतुविंशतिराहुतिजहुयात् ॥ प्रकारान्तरं -यजा- 
्रत इत्यादिभिः रोद्राध्यायान्तेः . षडेगमंत्रैः षडाहुति हला रोद्राध्यायतेत्रहमान्ते 
एकेकेन चमकविभागेन हुता शान्त्यध्यायर्ेत्रतुिदातिराहूतिचेहुयादिति ॥ एष 
सदरहोम उक्त;ः॥ एवं कमेण छपुखदरहोमं मदास्दरहोममतिररहोभै वा यावधिकीरषितै 
तावत्यजमानः स्वयं इयात् ॥ असंभवे तिजो वा होप॑ युः ॥ इति ॥ 

॥ अथ इारपालजाप्यसूक्तानि ॥ 
तानि च पदनरत्ने दानकाडे ॥ भीश्ुक्तं पावमानं च सोपघूद् युमगकं ॥ 

शान्त्यध्याय चेन्द्रस्तं रक्षोध्नं चेति बहृ्टचौ ॥ भ्रीपुक्तं हिरण्यवर्णो हरिणीपि- 
त्यादिपचदशर्चा ॥ पावमानं स्वादिष्टया इत्यादि ॥ सोमसुक्तं॑सोमवाहैत्यादि ॥ 
सुभगं कनिक्रदत्रनयुषमित्यादि ॥ शान्त्यध्यायं शत्हृनद्राभि इत्यादिवर्मत्रयं ॥ 
इद्रमूकतं योजाते एवेत्यादि ॥ रक्षोघ्ने ृणुष्व पान इत्यादि ॥ दक्षिणे तु द्रा. ` 
खो दद्रान् पुरुषसूक्तं ॥ शोकाध्यायं॑शुक्रि पंचम॑डलाध्यायमेष चेति खरा्नमस्ते 
द्रमन्यव इत्यध्यायः ॥ पुरषपुक्त सहस्रशीषां ईत्यादिषोडश्चथ ॥ श्चोकाध्यायो 
योदेव सरितः भशयुवमिति पिरत्तमोध्यायः शुक्रिय ऋधवाचमि्यध्यायः ॥ पंड- 
फाध्यायो यदेबन्पदं इत्यादि मंडकतराहमणं ॥ तैदिरीयाणां इ आदित्यो शं 
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एष एतन्पदङमिति पेडछाध्यायः भरसिद्धः ॥ वामदेव्यं बृहत्साम श्येषटपापर रथन्त- 

र ॥ तथा पुद्पसूकतं च दसूक्तमतः परं ॥ आज्यदोदानि सामानि शान्तिकाष्या- 

यमेव च ॥ मारंदानि च सामानि पश्चिमे सामगो स्थितौ ॥ वामदेव्यै कयानजित्र 

इत्यस्याशरवीगीते बृहर्ापलामिदधि दवा इत्यस्यामृचिगीवं ॥ अ्येष्ठं साप मदा 

न दिव इत्यस्यां गीतं ॥ रथन्तरं
 साप अभिखाशुरनोसुष इरयस्यां गीतं ॥ पृरष- ̀  

सक्तं सहस्रश्रीषदिर्याधासु गीते ॥ सहिता ॥ साच आवो रनेष्येकं साप ॥त्द्रा 

कोथत्वारि ॥ आञ्यदोहानि त्रीणि देवव्रतानि ब्रीणी इत्येकादश ामस्पा ॥ चा 

न्तकाध्याय अबोध्यपिरिस्याधाघ् गीतानि भा्ढानि इमे स्तोम इत्यायासु गीताः 

नि ॥ अथ्वीगिरसं नीदं देष्यपराजिता ॥ मधुमूक्तं रोधसं च श्ान्तिकध्या 

यमेव च ॥ अथर्वाणौ द्वारपाङो पठत उत्तरास्थितौ ॥ अथवैणं सूक्तं रोगाय च- 

हृ्दचित्यादि मगिरसै अगिरपो जन्मनि इत्यादि ॥ नीरष्द्रं यारद्रपसावित्यादिं 

अपराजिता देवी परिनीरयादि ॥ पधुसूक्तं मधुवाता ऋतायते ईति ॥ एव 

चिकीर्षिते होमं इयाद् ॥ ईति ॥ 
कि 

८८ अथोक्तरपूनने "-ॐ अग्ने नयेति पत्रेण नथादिभिरपचारैः स्वाहास्वधा- 

युतमग्न संकपपूवशमभ्यचेयेत्।॥। अये गंषादिकं बरिरेव देयं॥ बास्तुग्रहयोगिनी- 

सेश्पार्दरपीठदेवतानायुत्तरोत्तरपू नायत्रापसरे केचिन्मन्यन्ते ॥ अन्येतु नबाहुति- 

होमान्ते ॥ परेतु यजमानाभिषेकान्ते स्थापितसर्ैपीठदेवतानां बो्रपूजां बदन्ति॥ ` 

तहः पूजां सेपूणैतां वाचयित्वा यस्य स्मूरवा०॥ गवादन न जानापि०॥ इति ॥ 

८८ अय सिष्दधोपः '-चरशेषादवदाय ॥ ॐ -अप्रये स्विष्क्रमे स्वाहा इद- 

मनये इति खिष्टषृद्धोपं विदध्यात् ॥ ययनेकदिनसाध्यो होमस्तदा पयुषितदोष- 

परिहाराय इविः्येषे सिर एतमध्ये स्थापयेत्. ॥ नष्टे दुष्टे वा हविषि 

आव्येनैव स्विष्टषृद्ोमः ॥ इति ॥ 
| 

` ॥ अथानादिष्टप्रायित्तहोमः ॥ | 

छ भूरित्यस्याःपजनापतिकरिषिः गायत्रीछदः अधिैवता प्रायधित्तहोमे वि~ 

नियोगः ॥ ॐ भूः साहा श्दमथये नपम॥ ॐ शुररिःयस्याः भजापतिकषिः उष्णि- 

कूद: वायुर्देवता अनारि्माय° ॥ ॐ रुवः स्वाहा इदं वायवे नमम ॥ खरित्य- 

स्याः भरजापतिकषिः अदुष्टुप्छंदः सयो देवता अना° ॐ स्वः स्वाहा हदं सू्याय 

नमम ॥ ॐ भूवः स्वरिति महान्याहतीना भज पतिक्छैषिः गायत्ुपगायत्रीशं- 

सि अभ्रिवायुसुयो देवता अना० ॥ ॐ भृः स स्वाहा इदपग्निवायुदर्यभ्यो° ॥ 

सन्नो अग्ने इत्यस्य बामदव्टवि त्रिष्टु१७र अश्निवरणोदेवते° ॥ ॐ तन्नो अग्ने 
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 वरणमघुमुध्यसपस्वाहा इदपग्निवरणाभ्यां० । सखन्न० वापदेवकषिः शिष्टुपछदः 
अभ्निवरणोदेवते अना० ॥ ॐ सलन्नो अगनेनराथि साहा इदपग्निवरणाभ्यां०॥ 
यायाम इत्यस्य वापदेउकषिः उृहतीरदः अग्निदेवता अना० ॥ ॐ याथमेः मे-. 
पञ स्वाहा :दमग्रयै अयसे नमम ॥ येतेशचतगरिरयस्य वामदे पविः भिष्टुए्छेदः व~ 
रुणः सविता विषणुविशवेदेवा परतः स्वर्काः देवताः अनादिष्ट ० ॥ येतेशते वरूण 
स्पका: स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्ण विभ्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदधयः स्फकेभ्य॥ | 
उदुत्तमभित्यस्य जुन; रोषि; व्रिषटुपछद् वरणो देषधत।० ॥ ॐ उदुत्तम वर्गः 
स्थामस्वाहा ॥ इदं दरुणाय० ॥ भजापतये स्वाहा इदं भरनापतये० ॥६॥इति॥ 

॥ अथ वङिदानपरयागः ॥ ६ + 
अभ्यायतनस्य समेतो दिषु विदि च दिक्पठेभ्यो माषभक्तवशिदान 

काय ॥ त्यया ॥ त्रातारमित्यस्य गगऋपिः परिष्ुपूञदः इन््ोदेवता इन्द्रधीत्य् | 
विदाने विनियोगः ॐ ब्रातार० इट्राय सभाय सपरिवाराय सायुषाय सश्चक्ति- 
काय एष माषभक्तवठिनपः ॥ भो इन्र दिं रक्त वशि भन्न पप सङ्कटुवस्य यज- 
मानस्य आयुः कतां पुष्टिका भवेति पुष्पाक्षतनङानि पूर्वाभिषुखौ भूपो पक्षिपेत् ` 
एवे सवेत्र अथागनेयां तन्नो अग्ने इत्यस्य हिरण्य स्तूपंगिरघकषिः ्रिष्टुपछदः ` 
अग्निदेकता अग्निभीत्यभ वह्िदने° ॥ ॐ तन्नो अग्ने तवदेवस्तव्रत° ` अग्नये 
सांगाय० भो अग्ने दिश रक्त० ॥ दक्षिणे ॥ सुगन्त पन्धापिदयस्य प्रजापतिकरषिः' 
त्रिष्ड्पञ्दः यपोदेवता यपरमीत्यर्थ० ॥ ॐ सुगन्बु पन्या यमाय सांगाय० भो-. 
यप० दिर रक्ष वकि भक्त ॥ नक्र ॥ अघुन्यन्तमिति पतरान्ते ने्तये सांगाय 
भोनिकतै दिह रक्ष बलि भक्ष ०॥ पश्चिमे ॐ तलायापिति सत्रा वरगाव सां- 
गाय० भो वरुण वहि भक्ष दिनं रक्त०॥ वायव्ये आनोनियुद्धि० बसिष्ठकषिः ति. 
ष्टुप्छदः वपुरदेदता० ॥ वायवे सागाय० भोवायो दिश रश्च बि मक्ष० ॥ उहो- 
स्यां वयं सोप० वेधुद्धषिः गायत्रोद० सोमो देकता० ॥ सोमाय सांगाय० मो 
दिर रन्न बहि मक्न० ॥ ईशान्यां तमीजान० गोतपरुपिः जगतीच्दः शानो दे. वता० ॥ दशाना सांगाय भो ईशान दिं रक्ष ॥ शयान पूरषोप्रधये असमे 
सद्रा० प्रागा किः चिष्ट्पेर ब्र्मादेवता० बरह्मणे सागाय० भो बह्मन् दित. रक्ष बि भक्ष० ॥ पिप नेकतपोमेध्ये ॥ स्योना पृथिवी मेषारियिक्षिः: 
गायत्रीछट; अनन्तोदेवता० अनन्ताय सांगाय० भो अनन्त दिशं रक्त वि भक्षत०॥: 
1}8ति॥ ^“ अथ प्रहवे्ाः समन्ततो अैभ्यो बि द्याद् ॥ पूरे आङ्ष्नेन० दहि- 
रण्य स्त, ांगिरसचछषिः वरिष्टुपचदः सयोदेवा० सुर्याय सांगाय भो सुध; 
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अधिदेवतापरत्याधिदेवतासहित दिशं रक्त बि मन्ष० ॥ जामनेयां इदेवा० वहग ` 
षिः यजुः सोपोदेवता सोमाय उमायपापिदेवताप्रस्यधिदेवता सहिताय० भो 
सोम दिवं रक्ष बि भक्ष ॥ दक्षिण्यां अग्निमूर्ा० विरूपाक्ष ऋषिः 
अगारकोदेवता० अंगारकाय स्कन्दभूमिरूपाधिदेवतापरस्यपिदेवता सहिताय० भो ` 
अंगारक दिशे रक्ष वकि मक्ष० ॥ दैशान्यां उदुवुध्यस्व° परमेष्टी ऋषिः व्रिषटुपच्दः 
बुघोदेवता० ॥ बुधाय नारायणविष्णुरूपाधिदेवतापत्यपिदेवता सषहिताय० भो 
बुष दिश्रक्ष वलिमक्ष° ॥ अथोदीवच्यां बरहस्पते° गररपमदक्रपिः बिष्ुपद बृह- 
हस्पतिदैवता० बृहस्पतये° ब्रहमनदररूपाधिदेवता भरर्यधिदेवता सहिताय० भो ब्ह- 
स्पते दिक रक्ष° बि भक्ष ° ॥ पूरवे अन्नात्परिषुत० अधिघरस्वतीन्द्राकषयः अ - 
तिजगतीखदः शुक्रो देवता० ॥ शुक्राय इन््रन्राणिरूपाधिदेवतापरस्यिदेवता सहि- 
ताय० भो शुक्र दिशं रक्ष बि भक्ष०॥ प्रतीच्यां शन्नोदेवी० दध्यङ्यर्पणक्रषिः 
गायत्रीछद्ः शनि्दैवता० ॥ रानिराय यमपरजापतिरूपाधिदरैवतापरत्यधिदेवता 
सहिताय० भो शनिशर दिश्षं रक्ष बर भक्ष०॥ नेकरैत्यां कयानधित्र° वापदेवकऋषिः 
गायत्रीछदः राहर्दैवता० ॥ राहषे कारसपेरूपापिदेवतापत्यधिदेवतासदहिताय० 
भो रा्टो दिशे रक्ष षरि भक्ञ०॥ वायन्यां केतुं ृ ण्वन् ० केतवे चित्रगुप ब्रह्मरूपा - 
पिदेवता प्रस्यधिदेवता सदहिताय० भो केतो दिशं रक्ष बङि भक्ष०।। अथ वेय्यारुत्त- 
रतो विनायकादिपचलोकपारेभ्यो बक दयात् ॥ गणानांता० भरजापतिकरुषिः 
भनुषटपड्दः गणपतिर्देवता ० ॥ गणपतये सिद्धबुद्धिसदहिताय० भो गणपते दिश 
रक्त बि मक्ष ॥ अबे अविके° भजापतिकःषिः अनुषटपूख्दः दुगदिविता० ॥ वु- 
गयि सागाये० भो दुगे दि रक्त वरि म्न ०॥ आनोनियुद्धि° वसिष्टषिः त्रष्टु- 
पदः वायुर्देवता ० ॥ वायवे सांगाय ० मोवायो दिशे रक्ष बछि भक्ष० ॥ प्रतं धृत- 
पावान० प्रनापतिकरषिः ऋचापक्तिटः आकाशो देवता० ॥ आकाशाय० भो 
आकाज्ञ दिश रक्ष बि मक्ष ०॥ यावांकशे० मेधातिथिक्ऋषिः गायत्रीचंदः अभ्िनौ 
देवता० ॥ अधविभ्यां सागाभ्यां० भो अशिनो दिश्च रक्षतं बि मततं ॥ 
वास्तोष्पते प्रतिजानी ० वसिषटकषिः शषटपछदः ̀ वास्तोष्पतिर्देवता ° ॥ वास्तोष्पतये 
सगाय० भो वास्तोष्पते दिश रक्ष बलि भक्ष० केत्रपाङाय प्रहावछि दात् ॥ न- 
दिस्पश० विन्वाभिचक्ुषिः त्रिष्डुपछद्ः षेजपाको देवता० ॥ कत्रपालाय भूतपरेत- 
पिशाचराक्षस शाकिनी डाकिनी वैताङादि परिवार सदिताय० भो सेजपाङ इ ` 
बङि गृहाण पप सडडुस्य आधु; कर्ता भवेति पृष्पाक्षतनलानि भूमौ प्रक्षिपेत् ॥ 
इमे बि शद्रेन दुराह्मणेन वा चतुष्पथे क्षिपेत्॥ भक्षाकितिपाणिपादरा चामेव्॥ इति। 

५२ 
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॥ अथ प्रणोहूतिहोमः ॥ 

तशरोपकसपनीयानि ॥ आघ्यस्थाढी ॥ होमावरिष्टादाञ्यादन्यदाष्यं चैत्य 
सक् खादिरसषः संमामैकुशचाः पर्ति नालिकेरफरं " तश्नुखबीडकं पूगीफटं पट वल्रखंडं रक्तप पुष्पणि पु पामाला इतयुपकरप्य देशक्षाछो सकी छृतस्याुक- 
सनपरुदरगहोस्य होमष्धस्य वा संप्ूणेतासिद्धययै वसोरथारासदितां पूर्णाहुति 
करिष्ये ॥ ततः आज्यस्थाल्यामाञ्यं निरप्या्रावधिधित्य शवं च च रीः स- 
मभ्य पवितराभ्यामाऽ्यं उत्पूयावेकष्य अपद्रभ्यं निरस्य चतुःकृवो द्रादकष्कत्वो | 
वाभ्य सुचि शृहीखा शिष्चारात्तस्यां सपुगीफछं तांवृखबीटकं तदुपरि पृष्पाणि 
तदुपरि पटवस्ेषटितं रक्तस॒जवद्धे -पुष्पमाटासशोभितं एुर्गधद्रन्यसिद्रादिदरव्य- 
चचित नालिकेरादिफलं च निधायाधोभूलसुवश्छन्नां तं खं चादाय ॥ ॐ स्तेऽ 
सप्कषयः व्रिष्टपएछंदः अग्रिदैदता पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः ॥ ॐ सक्ते अग्ने 
इति मंबान्ते. आसीन एवाचा्यो यजमानान्वारण्ध; पूर्णाहुति जुद्येति ॥ इदमग्रे 
स्वत इति त्यागः ॥ मृदा दिव इत्यनेन वा ॥ समुदरादुषिरिति शुषेन बा ॥ पुनस्तादिसया श्रा बघत इत्यनया वा ॥ र्गा दवीत्यनया वा ॥ केचिरपूर्णाहुति- 
मेवमाचरन्ति ॥ सदार वाप दवदहधिः विषटुप्रः यज्ञुरूषो देवता मूद्धानं दि- 
व° भरदराजकषिः त्रिष्टुपूढदः अग्निर्वा पुनस्तेत्यस्य भर नापतिच्षिः व्रिष्टुपछदः 
मनिनर्देवता पृर्गादर्वी. ओणेत्रागऋषिः अनुष्टुप्छंदः श्तक्रतु;वता. सक्ते अप्र 
इत्यस्य सप्तकपयः गिष्टुपछर्ः अभिनिरवता धामन्त वामदेवऋषिः . जगतीचंदः 
आपोदेवता सर्वेपां पूर्णाहूतिहोमे विनियोगः !॥ & सथुद्रादुभिरीत्यारीन मतान 
प्ता स्वाहाकारेण पूर्णाहुति हुता ॥ इदप्नये वेन्वानराय० आदित्य रद्र 
वघुभ्य; शतक्रतवे सप्तचते अग्नये अद्धचभरेति त्यागः ॥ तदेतस्करणपंन्नाणां विक 
 सपाभ्युपगमास्सष्ठचये च पपाणामावतरि वन्त्य ॥ केचिचतिष्ठन् पूर्णाहुतिमाचरन्ति 
तदपि निमूम् ॥ इति ॥ # ४ 9 9 

[  ॥ अथ वसोद्धाराहोमः ॥ ८ 
` , व्देरूपरि स्तमदरयविष्ता ओदुंबरी मृञ्यीमकोटरं बाहुपपाणाम्र सच पा- 
ग्रां निधाय तदुपरि शंरव्रघरुषेन निमेखच्रतपूरितेन ताम्रादङ्भेनाघो -यवमात्र- 
रिणा विद्ंचतःगनेरुपरि वासोद्धारां च पातयेत् ॥ तस्यां च घृतथारायां खु 

 -नेप्रणालिकयाग्नो पतनत्यां ॥ ॐ. वाजश्वमेऽ्यारीन् वेद् स्वाहितयन्तान् वघोर्दारा- 
पत्रान् पेत् ॥ धरतद्मदसारधारां पातयेदनोपरि ॥ इति वचनादस्मिन्स्मातवसो- 
 धाराहोमे पैच्ीत्वाञ्यस्य नतसाधनत्वं .॥ वाजधमेत्यादी नां - वद्. स्वाहत्यन्तानां 
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एकाथिकचतुः चतपंख्याङानां बसोर्पारातराणां देवाषथः वाजशवम इरयादीनां 
चतुरकषराणां दैवी बृहतीछदः शंचम इत्यादीनां अक्षराणां दग्यनुष्ड्छदः भयति 
अम इत्येष पचाक्षराणां दरवीपक्तिः आशभिपत्ये चप इत्यादीनां सताक्राणां दैवी 
जगती यजुरम्णिक् वा आयुधेन करातामिरयादीनामषटक्षराणां यजुरवुष्् प्राजा 

पत्या गायत्रीवा ॐ भुवनस्पतये स्वापेस्यादीनां नवाक्षराणां यजुद्ती आरी 

जगती वा अश्वाय वैन॑शचिनायित्यादीनां दशक्षराणां यजुः पक्तिः आषुरीष्टपू वा 

विनेक्िन आन्त्यायेत्यादीनां एकादशाक्षराणां यजुिष्डप आसुरी पक्तिं ॥ 

 जँयुखयः शकषरयो दिज्श्मे इस्यस्य दरारशक्षरस्य यज नगती सामगायत्री वा, प्रा- 
जापत्योष्णिगू्रा आपुरी बहती वा स्वेषां -वतो्ार्यमे पिनियोगः ॥ कत्र 
इदमग्नय इति ब्रीणी शतानि पंचशटिधत्यागास्तमरेण ॥ स्तरशमाजापत्यतस्समा- 
नदेवतात्वात् ॥ ततो वाजाय सगदहयादीनामिरं वाजायेत्याद्यन्चपोदशपृ थक् 

त्यागः ॥ तत इदग्ने इति योगशतिस्त्यागास्तत्रेण ॥ अत्र वप्ोधाराहोमे च. 

मकाुवाकानां पेत्रसवेपि पेत्रान्तराण्यपि श्रूयन्ते ॥ श्रावये सू क्तपाग्नेयं वेभ्णवं 

रद्मम्दवं ।। मह्रैष्वानरं साम उयेष्ठ साम च पाव्येदिति ॥ समास्सेत्यागनेयसूक्त - 

स्य अग्निकऋषिः वरिष्ुपछदः अग्निर्देवता बसोर्ाराहोमे विनियोगः ॥ ॐ समा- 

स्येति नवनैपम्निस्तं ॥ विष्णोङेकमिति षण्णां ओत्योदीयतपाऋषिः विष्टपं 
दः विष्ण्ेवता० ॥ ॐ विष्णो्ैकपिति चतुः कंडिकारयकं वष्र. सूक्तं ॥ नम्- 

स्ते इत्यध्यायस्य परमेष्टीकषिः परथमागायु्री तिखोदष्डुभस्तिल; पंक्तयः सपा- 

जुष्ट्भोद्रे जगस्यावंतयोः कुस्सोपि एकरुद्रः सर्वास्तां देवता ०] नपोहिरण्य बाहव इ- 

त्यादिनि द्रापे इत्यतः प्राक्तनानि सर्वाणि यजुषी नमो दिरण्य बाहव इत्यादीनां 

शवपतिथवो नम इत्यन्तानां यजुषां दिरण्य बाहवाद्यो पत्रवर्णाविगता उभयतो नम- 

 स्कारा बहवो रुद्रा दैवताः ततो नमो भवाय च रुद्राय चेत्यादीनां प्रखिदते चेत्य- 

न्तानां मवादयो मैचशटिगावगता अन्यतरतो नपस्कारा बहवो द्द देवताः ॥ नप 

इषुद्यो धनुष्ठृद्धयश्चबो नम ईत्यस्य. यजुष उभयतो नमस्कारा बहवो रुद्रा दे-. 

वताः \॥ ॐ नो हिरण्य बाहव ३त्य।दयो द्विनो द्राः ॥ नमः सभाभ्यः इत्प्रादयो 

जाताख्या श्रा ॥ नमो वः किरिकेभ्य इत्यग्निवायुसूयददयभूतन्याहूती ना- 
मन्यतरतो नमस्कारा बहो रद्रा देवताः ॥ द्राप इत्यस्या उपरिष्टाद् बृहतीखदः ॥ 

इमारुदरेस्यस्याः इुतसकषिः जगतीखैदः || याते र्द्ैःयस्य अचुष्डुप्खदः ॥ परितो 

रदथीदमेति दरयो िष्डशछैदः विकिरट् सदसाणीति द्रपोर वष्टः समानामेको ष्टो 
दवता ॥ अंट्तिरयासीनां दजानाभडद्3ेदः ।। बहवो दा देवतः ॥ नगोतदु 

+# 



( ४१२.) । 
भ्य इत्यादीनां त्रयाणां यजुषां धृतिदः बहवो दादैवताः वसोर्धारा होमे० ॥ 
ॐ नमस्ते शद्रमन्यव इत्यध्यायो रोद सक्तं ॥ आप्यायस्वेति ति्टणां गौतमि 
भद्राया गयव्रीच्द् द्वितीयायश्चिष्पचदः ठतीयायाः; उष्णिङ्कछंद सोमो देवता 
वसोर्धारा ॥ ॐ आप्यायस्वेति व्युचमैदव स्तं ॥ महाङेवानरसाम्नो वैशवानर- 
ऋषिः पथ्या बृहतीखैदः वेशवानरो देवता वसोर्थारा० ॥ इतयु्वा महातर्वानराखूयं 
सामद्रयं गायेद् ॥ महावेश्वानरास्ये आरण्यके पषमपाठक्े पठितं सामयं भसिद्धं ॥ 
्येष्साम्नो मदद्रानषिः त्रिपदः वैश्वानरो देवता वोर्धारा० ॥ इति सता 
भयेष्टसाम गायेद् ॥ मूर्धानं दिव इत्यस्यागृचीगीतं ज्येष्ठसाम परसिद्ध ॥ सापाध्य- 
यनाभावे र्गूमात्रपठनीयपमपि ॥ एतचचोपरक्षणं ॥ तेनान्यान्यप्वामेयादीनि व~ थाभ्यास्ं पठनीयानि॥ कि तु उपादेयगतैकलस्य विवक्षिततवादेकेकमेव ॥ अथातो 
वसोर्धारां जुहोतीति ब्राह्मणमपि केचित् पठन्ति ॥ इति ॥ 

॥ अथ महारुद्रस्तुतिपाठः ॥ 
अनादिनिधनो रुद्रो गीयते श्रतिभिः सदा ॥ राजसेन स्वरं ब्रह्मा सालिकेन 

स्वय हरिः ॥ १॥ तामसेन स्ये द्दरहितयं तपि संस्थितं ॥ नमामि लां 
विरूपाक्ष नीढग्रीव नमोस्तते ॥ २ ॥ त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यमादेहा्षारिि ॥ ` ्रिशूखपारिणे तुभ्ये भूतानां परतये नमः ॥ ३॥ पिनाकी नपस्तुभ्ये न. 
मो मीद्षटमाय च ॥ नमामि त्वां महाभूतपतये स्वां नमाम्यदहे ॥ ४ ॥ स्वयं भि- 
्षान्नभोक्ता च भक्तानां राञ्यद्ः स्वयं ॥ दैरूप समासाय देदीनां देहदायक्ः 
॥ ५ ॥ यतीनां शक्तिदस्तवे च ुक्यार्थीनां च यक्तिदः ॥ यदस्या समिद ततं 
मध्ये च पारितं ॥ & ॥ अन्ते च विये नीतं शक्तिः कस्य भवार ॥ मतरहीनः 
्रियादीनो भक्तिहीनो महेशरः ॥ ७ ॥ बिजयश्रैव संपूणस्तवस्मसादात् त्रिकोचन। 
अनुस्वारेण दीनस्य जपस्या्रेडितस्य च ॥ ८ ॥ दोषाः प्रयान्तु नां च लखलसा- 
दात् महेश्वर ॥ पहार नपर यन्मे न्यूनो वाप्यधिकोपि वा ॥ ९॥ संपृणस्तस- 
सादाचच भूयादुभूविविभूषण ।॥१०॥ इति स्तुखा अगिन भदक्षिणीढृत्य अग्ने; प~ 
भाव भाद्खो यजमान उपविदय ज्यायुषाणि करोति भस्मना लङरे भ्रीवायां 
दक्षिणांसे हृदि च त्यायुषमिति परतिमत्रमिव्येव उयायुषकरणं ॥ ससवपराश्चन ॥ प- जिध्राभ्यां माजन: ॥ प्वित्रमरतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूणपात्रं वरो वा दक्षिणादाने च ॥ 
मयाचरितस्पा्कशद्रस्यांगतसिद्धये ब्रह्मणे पृणेपात्रं रोवा दक्षिणां तुभ्यं समददे 
इत्येवं दत्वा ॥ प्रणीताविमोकः ॥ अत्रावसरे कैचिज्जपरागदोमादशा शतस्तक्षणं तद- 
श्त माजेनमाचरन्ति ॥ इति ॥ | 
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॥ अथ तपेणमाजैनं च ॥ 
आचम्य प्राणानायम्य देचकाडो स्मृत्वा श्रीमहारुदरभीत्यथ जपददरागहोमदशा- 

शेन तपैण करिष्ये ॥ ततो विमरुजले श्चुभतीर्थे तीर्थाबुपुणी पाजान्तरे वा भ्रागत्त् 
पीठं विभाव्य अर्कपंडलान्तः स्थिते खरं ध्याता अक्षमदखाद्रजतसोपानमार्भण जडे 
द्रमावाह्य आवाहनादिघुदराः प्रद्थे मनसा संपूथ्य पृष्पांजछि दत्वा जल्तपेणे वि- 
दितविधिना चेद नपुष्पयुतोदकेन नमः रँमवायेति मेत्रान्ते सागे सपरिवारं रर त. 
यामीति तर्पयेत् ॥ ततो जलान्तः स्थिते देवं सृथमंडठे विघजयेदिति तर्पणं ॥ 
पान कुर्याव ॥ आचम्य भाणानायम्य ॥ देशकाढो सकीत्य जपरुद्रागत्पेणदशां- 
रभूतं माजन करिष्ये ॥ अरथानङिना शुदधपुदकपादाय स्व्रास्यनि रट ध्यायन् ॥ ॐ 
नमः शेमवायेति सेत्ान्तेश्रीरदरममिषिचामीतयव मद्धन्यभिर्षिचेदिति माजन ॥ अन्ये 
तु तपेणमाजेने नेह ङभन्ति ॥ परर होपमात्रस्यैव षाचनिकत्वेन तयोरभावात् ॥ 
होमद््रेपि न तपैणमाजेने ॥ यत्र जपदशांशतो होमादि विहित तत्रैव ते इति॥ 

«५ अथ भ्रेयोदानमु ? तत्रादौ वरणक्रमेणोरदणुखा ऋविजः पराङ्घखयजपा- 
नस्ते श्रयः सेपादनमाचरन्ति ॥ त्था ॥ ॐ शिवा आपः सन्तिति यजपानदस्ते 
उदकं दत्वा ॥ सोपनस्यमस्तिति पुष्पाणि ॥ अक्षतं चारि चास्त्विति अक्षतांघ- 
दत्वा ॥ दीषेमायुः शान्तिः पृष्टस्तष्टिधास्त्ितिषुनर्दकं ददुः ततो मया भवन्नि- 
योगेन श्रीर्दरभीत्यपर अ्रुकरुद्रमध्ये यथांशेन कृतो यो जपस्तरदंगभूतो यः ढृतोदयेमस्त- 

स्माज्पाद्धोमाच यन्नात मेयस्तततभ्यं संपददे इति॥ दोपे त॒ यथांशेन कतो होम- 

स्तस्मा्ल्लाते इति विरोषः॥ एतच निभूकखाश्चजमानपरतारणमेव ॥ऋखिक्कवेकक- 
पणः एकस्य यजमाननिषटसवात्॥ केचिच पुत्रहतवेतरणीदानजन्यश्रेयोदानवन्माघस्ना- 
नादिजन्यपुण्यदानव्चेदपपि श्रेयोदानविरुदधमित्याहुः॥ इदमपि वस्तुतःचिन्ट्यमिति।॥ 

 ॥ अथ दक्षिणादानम् ।! 

सपत्नीको यजपानः अग्नेः पतिपतः भराङ्प्ुखःउपविदयोदङ्युखान् आचार्या 

दीनभ्यस्थै वरणक्रमेण तेभ्यो दक्षिणां कनिषटमध्यमोत्तपपक्षाणां शस्यनुसारीपश्षमा- 
रित्य दात् ॥ दक्षिणा तक्ता बोधायने च ॥ दशगाः सवतप्राः स्वगभूषिताः हष- 
मैकादशास्तदलामे एकां गां दद्यादित्याह भगवान बोधायन इति ॥ एतदरसभवेतु 
गवामभावे निष्कं स्यात्तद द्धपादमेव वेति वचनोक्तं गोमू्ये देय॥ यत्त त्रिरत्पणिङा 
गाव इति मृखये काल्यायनेनोक्तं तद्त्यश्चक्तविषयं ॥ देशकालो स्मृता मयाचरितस्य 

जपात्मकस्य वा अघुकख्दस्य सांगतातिद्धये आचार्यादीनचेपिभ्ये इत्याचरारतेक - 
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प॑ ङयात्॥ त॒तो महास्ररपिन्नाचधे एतते पाथ्रमिति पां दला शिष्टाचारालातत 
पक्षास्याभ्यच्ये पहरद्ररूपिन्नाचापर इमे तुभ्य बादैस्पस्ये बास्पती ॥ एषते गध, 
इमानि पुष्पाणि एषते धूपः दीपः तांबुरमिस्येवपाचार्य स॑ [ज्य।॥। अभवे नम इति गां 
च समभ्यच्यै ॥ इराक्षतङघुमनलान्यादाय पूर्जोक्तविरोषणवति इषे देर च मया 
आचरितस्य नपात्पकहोमास्कस्य वा अकषय पतिष्ठासिद्धवर्थं अघुकसुगोत्राय 
अश्चकाघुकैतावसवराय युेदान्तमैतमाध्यदिनदाखाध्यायिने काण्वदाखाध्यायि. 
ने वा अघरुकशमणे सद्ररूपिणे आचार्याय यथाशक्तयढंडृतामिमां सवता धां रेवया 
इवं च हिरण्ये अग्निदेवत्यं तुभ्य संभददे नममेति इगङघुमाक्षतपमनिवितं ज आवचा- 
यहस्ते दयात् ॥ आचा्स्तु ॐ देवस्यत्वा धोस्तराददातु० परतिगृह्वामीति मतर 
पठित्वा भति ॐ कोदादिति मंत्र पठिता स्वस्तीति व्रयाद्॥पत्व्नायाः गोरभावे 
त॒ तन्निष्क्रयं निष्कपरिमिते तदर्धं दग्र वा हिरण्यं दधात् ॥ असिनपक्चे मोनि- 
करयभूतमिदं हिरण्यमग्निरैवतं तुभ्यमिति विशेषः ॥ एतावद्धिरण्यादभवे रजतं 
दात् ॥ ततो ब्रह्मननेतत्ते पाचमिरयादिना पूजापूपकं ब्रह्मणे ̀  दक्षिणां दयात् ॥ 
ततो ग्रहनापकेभ्यो ग्रह्यजञक्तां दक्षिणां दयात् ॥ तत्र सूर्भतरनापकाय कपि. 
धेनुर्देया ॥ तत्रैवं पयोगः ॥ ब्यणं गां च सपूञ्य ॥ नखमादाय। कपि सवेभू- 
तानां पूजनीयासि रोहिणी ॥ तीथदेवमयी ` यसमादतः ज्ञासत प्रयच्छ मे ॥ इति 
मत्रषुचाय देशकारो संडीत्यै छतत गरदयज्ञपनिषटथ इमां कपिं धेनु रद्ररैवतां 
त्यं संप्रददे ॥ श्रीसूय; भौयतामिति वदन् त्रिमफरे नरं पक्षिपेत् ॥ विप्रस्तु देव- 
स्यतवेति चयोर्तेति वा पत्र पठन् मतिशृहीयाव् ॥ ततः कोदादिति क ॐ सस्ती. 
त्यन्त जपेत् ॥ सोमरमेत्रनापकाय शंस दक्निणां दयात् ॥ शंखं करि च संपूभ्य ॥ 
जरमादाय पृण्यस्तवं शंखपुण्यानां म॑गरानां च प॑गर ॥ विष्णुना च धृतो नित्य. 
मतः शान्ति परयच्छ मे ॥ ॐ इत्यादि इ शंखं विष्णुदेवतं तुभ्य संपरददे ॥ भोप- 
मन्नापकाय रक्तदषमो दसिणा देया ॥ वि हषे संपूज्य नद्मादाय ॥ धरैस्तं 

 हषरूपेण जगदानंदकारक ॥ अष्मतैरधिष्ठानपतः करास्ति प्रयच्छ मे ॥ ̀  इहैत्यादिकप 
रक्षं कडदान्वितं स्ददेवतं तुभ्यं संमदरे ॥ बुधमेननापकाय सुण दक्षिणां च 
दयात् ॥ ब्राह्मण हिरण्यं च सैपूञ्य जठमादाय ॥ हिरण्यगर्मगभसं हेमबीज षि. भावसोः ॥ अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्ति भयच्छभे ॥ इेतयादि इं सुब अभिदेवत तुभ्य संप्रददे ॥ गुसरम॑त्रनपकाय पीतवख्रयुग दक्षिणां च द्यत ॥ ब्रह्मणं पीत- वक्ञयुमं च संपूज्य जख्पादाय ॥ पीतवल्लयुगे यस्माद्रासुदेवस्य बह्म पदानात्तस्थ मे विष्णुमतः ति यच्छ मे॥ इेयादि इदं वह्धुभ वृष्यति वमयं संमदे॥ 
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शुक्रम्॑रजापकाय श्वेताश्व दक्षिणां च दध्यात् ॥ विप्रम्व च सपूष्य जलपादाय ॥ 

विष्णुस्तमश्वरूपेण यर्पादृतसंमवः ॥ चन्द्राक्वाहनो नित्यमतःज्ञान्ति प्रयः 
च्छमे॥ इदं .ग्वेताश्च वरुणदैवतं तुभ्य संपददे ॥ शनिशवर्मतरनापक्ाय छृ- 
प्णागोःदक्षिणाच ॥ ब्राह्मणे गां च सेपूञ्य ॥ यस्मरास्वै पृथिवी स्वा धेनु 
केशाववष्टभा ॥ स्ैपापहरा नित्यमतःशान्ति भयच्छ मे ।; इमां गां शद्रदेवतां तुभ्यं 
सैमददे ॥ राहुपत्रनापकषाय आयसे दक्षिणां च ॥ वराह्मणमायसं संपूञ्य ॥ 

इदमायसं विष्णुदेवतं तुभ्य संभददे ॥ केतुपवजापकाय छाने दक्षिणां दात् ॥ 

बिभरां च संपूज्य ॥ यस्मात्तं सवेयज्ञानामेगस्वेन व्यवस्थितः ॥ मानं विभावसो 
निस्यमतः जञान्ति भयच्छ मे ।। इमे छागे अश्चिरैवतं तुभ्यं सेपददे ॥ एता दक्षिणा 

आदित्यदक्षिणा पेनोर्यावता मूल्येन न्यूना भवति तावत्तावनपूरयं सुवण तस्या- 
स्तस्याः पूरणीयं ॥ ` तत्तन्पतरेणेव दातव्ये ॥ न चात्र सुबणेर्षत्रः पठनीय 

एतचारपघनविषय ॥ प्राभूतथनेनलषवपूर्यसपे स्वभे दातव्ये ॥ अय युर्यो दक्षि 
णाकरपः ॥ अनुकसपस्तु ॥ आदित्यादिग्रहेभ्यः प्येकमेकैकसुवणभूषितां दक्षि. 
णाः दधात् ॥ अथवा सर्वेभ्यः स्वणदक्षिणां दात् ॥ ततो वरणक्रमेण ऋचि 
जोऽपि संपूज्य संकल्पपूवेकं तेभ्यो दक्षिणां दात् ॥ पतिनिधिपन्षे पःरितोषिके 

दयात् ॥ ततो नानवेदान्तगैतनानाज्चाखाध्यायिभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानाज्षपेभ्यो 

ब्राह्मणेभ्यो दीनानायेभ्यश्च यथाराक्तिभूयसीं दक्षिणां दातुशस्छजे ॥ ॐ तत्स - 

दिति बदन् भूयसीं दक्षिणां दयात् ॥ इति ॥ [र # 

| |  ॥ अथाभिषकः ॥ 

 आचार्यादयः सवे ऋदुस्िजरितष्न्तः ` उदङ्धुख)ः ग्रह्मेदिसमीपस्यकठशोद- 
केन रद्रकरशोदकेन योगीनीकषेजभारपीठकलशोदकेन चाचारात् दरारकलशोद्केन 

च दु्वापचपट्ैहयपाणमतरवे दैः पोराणोक्तेव भाद्ुखोपव्ष्टं सङडुवं यजमानं 

तदरामत उपतिष्टं पत्नीं चामिषिचेयुः ॥ ` गीतवाचारिर्मगक्योषपुरःसरोऽभिषेकः 

` काथः ॥ ॐ आपोदटिति तिलः ॥ त्रातारमिनद्रमिव्ये क ॥ वरुणस्योत्तमनमिच्येकं ॥ 

मगपरणेतरित्येकं ॥ इदमापरित्येक ॥ पुनन्तु मेति नर ॥ अआप्यायसवेत्येकं ॥ 

दैचनद्य इत्येकं ॥ शििरोमेनि पच ॥ देवस्यसेति तिस्लः ॥ सोपस्यत्वेत्येकं ॥ 

इल्येतेऽभिपेकम्ाः ॥ शिष्टस्तु पालाद भ्रति ॥ ओदर भवति ॥ न्यग्रोध 

मवति ॥ अश्वत्थ भवति ॥ सभैसुरभ्युन्पदेनै भवति ॥ वद्रकस्पां जुहोमीति ॥ 

अथ साम गायति ॥ इत्येता ब्राह्मणकंडिकाच पठति ॥ पौराणोक्त्त्रा् ॥ सुरा- 

स्त्रापमिषिचन्तु ब्रह्मरिष्णुदेण्वराः ॥ वासुदेवो जगन्नायस्तथा संकषेणो षिथुः 
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॥१॥ प्रद्युम्नथानिश्द्धथ भवन्तु विनयाय ते ॥ आखडोभिर्ममवान् यपो प नि. 
ऋतिस्तथा ॥ २ ॥ वरुणः पवनद्रैव घनाध्यकषस्तथा रिवः ॥ ब्रह्मणा सहिताः 
सरवे दिक्पालाः पान्तु ते तदा ॥३॥ कीर्विरटामीगृतिर्मवा पुष्टिः भरद्वा क्रिया मति 
बदिललावपुःशांतिस्तुष्टिः काम्तिथ प्रतरः ॥४॥ एतासतवामभितिचन्त देषपल्यः 
समागता; ॥ आदित्य्द्रमाभोमोबुधनीवसिताफैनाः ॥१५॥ ग्रहास्छामभिषिचन्तु 
रहुकेतुशच तपिताः ॥ देषदानवगंधरवा यक्षराक्षसपन्नगा; ॥ द ॥ ऋषयो मनवो 
गावो देवमातर एव च ॥ देवपल्यो दुमा नागा दैत्याधाष्वरसांगणाः ॥ ७ ॥ 
अस्लणि सवेशस्नाणि राजानो वाहनानि च ॥ ओषधानि च रत्नानि काल- 
स्यावयवश्च ये ॥ ८ ॥ सरितः सागराः शेखास्तीर्थानि नर्दा नदाः ॥ एतै ता- 
मभिषिचन्तुः सवेकामाधसिद्धये ॥ ९ ॥ एवमभिषिक्तः सपत्नीको यजमानः सर्वौ 
पथीमिरद्रत्तितांगः शुद्धोदकेन सनातः स्नानवह् प्यनेत् ॥ जभिषिकरै्तयक्तं बह्न- 
जातं आचायों शृहीयात् ॥ मात्स्ये अभिपेकानन्तरं दक्षिणादानपित्युक्तै ॥ वदिष्य 
त॒ दक्षिणादानोत्तरममिषेक पित्युक्तं ॥ अथ शुद्धपास्यानुलेपनांबरघरसपत्नीको य- 
जमानो वारतुग्रह्योगिनीक्ेजपारस्दरपीठदेवतानां च गधाचुपचारर्ततरपूनां दक्षि. 
णानमस्कारान्तां विषाय पुष्पांजि दखा ॥ आवाहन न जानापरि० ॥ अपराष- 
सहस्नाणि° ॥ यस्य स्प्त्या > ॥ मेत्रहीने क्रिया० ॥ इत्यादिपैतरः पीठपचक् क्षभा- 
पयेत् तत उरतिष्ठ ब्रह्मणस्पते° यान्तु देवगणाः सर्वे इति पत्राभ्यां पुष्णक्षतपकषे- 
पेण स्थापितसवेपीठदैवता विसजयेत् ॥ अथ पएृजोपस्कराभि वास्तुग्रह्यो मिनी. 
पाटर्दरपीठानि आचायाय दधात् ॥ रद्रपतिपादाने त्वय मंत्रः ॥ श्रीर्रपतिमां 
स्वणेपयीं वह्लपुगान्वितां श्री रुदपीतये पाितामीषटमसिद्धये तुभ्यं प्रीरररूपिणे ॥ 
सेपरदयात् विधनेन वथोक्तफलरमस्तु मे ॥ १॥ यदा तु मारकतं ङि तदा अ- 
यं दानजः ॥ इदं पारकतं छि रोप्यपीटसपन्वितं ॥ नेदिना राजतेनापि भ- 
तवद्लयुगानि च ॥१॥ घान्येद्राद्मियुतमे कादशफछान्वितं ॥ संप्ररधादिानेन य. 
योक्तफरमस्तु ये ॥ २ ॥ काश्पीर्िगपक्षेतु इदमारकतछिगपकषेतु इदपारकतशि- 
गमिस्त्रेद कारपीरमित्यूहः ॥ दादशचवान्यानि व्रीहियपपाषतिलश्ु्लस्वगोषू- ` 
ममसुरमियग्वरयामाकनींवाराः ॥ तेषां पानं तु प्रस्थाधिकद्रोणावपियथाशक्तिथा- 
हयो ॥ उक्तपान्यामाषे यथासेभवं ग्राह्याणि ॥ ततः ॐ अग्रये नपः इत्यर्नि म॑- 
धादिभिः. संपूञ्य ॥ ॐ वय हिता ॐ अतुवीरेः० ॐ यक्गं यज्ञं गच्छति पः ॥ 
गच्छ त्वं भगवन्नग्ने स्वस्थान इडमध्यतः ॥ हव्यमादाय देवेभ्यः शीघं देहि परसीद 
मे ॥. गच्छ गच्छ सुरभरेष्ठ० ।। इति पंतराभ्यापगिनि विजयेत् ॥ यन्मु देवगणाः 
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सर्वे इति यँतरेण स्वां पैडपटवता द्ारदेवताथ्च विष्ठञ्य ध्वजपताकायुपस्करयुकत 
मंडपपाचार्याय दयात् ॥ ततरदं दानवाक्यै | अरु पंडपं ध्वजपताकादयुपस्करयुत- 
माचार्याय तभ्य सेपददै ॐ स्वस्तीति प्रतिव्रयाच् ॥ ततो यत्तपाज्ाणि पूजोपस्क 
रणानि चाचार्याय दयात् ॥ स॒ च प्रतिपत्तिरूपत्या्नात्र संकरपवा्यांततो मू 
रिदक्षिणां संकस्पयेत् ॥ ततः कृतस्थ पदादद्रादिकपेणः संपृणतासिद्धये यथोपप 

न्नेन यथाकाड नानागोजान्नानाघ्ुकसपगोऽषुकसरख्याकान् ब्राह्मणान् भोजय 
ष्ये इति संकद्पः ॥ यथाकां ब्राह्मणान् भोजयेत् ।॥ सूपे एकः ॥ रद्रथां जयः ॥ 
रघुरुदरे एकादश ॥ महारुद्र एकविश््युत्तरं ॥१२१॥ अतिरद्रे एतदेषेकादशषगुण 
जयोदशशतान्येक््िशस्वेति ॥१३३॥ ततः ब्रह्मापणं ब्रह्महवि० ॥ चतुभिश्च चतु- 
भिश्च इत्युक्तवा पया यत्कृतं यथाकारं यथादेश यथाङ्गान यथाशक्ति च 
महारद्रादि कमं तेन श्रीपरमेश्वर प्रीयतां ॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मापणपस्तु ॥ इति ङश्ष- 
जछाक्षतपरक्ेपेण कमे बरह्माणं र्यात् ततः सदस्याश्च गधाक्षतपुष्पवस्तांबुखद 
क्षिणादिभिः संपूज्य ॥ अनि बध्वा पया यक्ते पहाश्दादिकमं तत्काख्दीनं भ- 
क्तिहीनं शक्तेदीनं श्रदढाहीने च भवतां ब्राह्मणानां वचनात्सर्व॒संपूणतापच्छि 
चास्त्विति प्राथेयेत् ॥ ततः संपणपस्खच्छिद्रमिति सवं वदेयुः ॥ ततस्तेषां 
मेत्राशिषो ग्रहीत्वा तत्पाजुनये विज्य ब्राह्मणान् मोजयिला दीनानाथां्चान्ना- 
दिना संतोष्य खय सुहुन्मित्रादिषुतः सोत्साहः संतुष्टो हविष्यं यजीतेति शिवम् ॥ 
धीपताऽनन्तदेदेन श्रीमदुदवघरूनुना ॥ परविचमोढधंजञेन काशिपुरनिवासिना ॥ १॥ 

श्रतिस्पृत्याल्वाटोऽये सद्रकस्द्रमोऽपितः ॥ मदीयनाथयोर्विष्णु्रययो; शिवपादयोः 
शृहयहुः भाययेहं सन्ननान् शद्धमानसान्॥ पयोक्तपिह संशोध्य विचाथै सदसच यत् 
्ाखानुच्छिपथं यः करोति प्रेयगोपने॥ तस्य ्रेयोऽथिनस्तनन भूयाच्वोरो यतो हिसः 
यश्च श्रमः सभ्रुखन्नो प्र॑थस्यास्य विरेखने॥ स्वासा तैन षिन्ेशः भीयतां परमः रिषः 

इति शरीसूयपुरनिवा्िना भीतडाखेडाबारखविप्रजातीयेन 
दिवेद्यपनामकपरशुरामाव्मजेन जगन्नाथरामणा 

शोधिते भीरुद्रकल्पदुमे दोमपरिच्छेदः 

॥ समाप्तः ॥ 
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॥ अथ श्रीरुद्रसृत्रम् ॥७॥ 
श्रीगणेशाय नमः । सिद्धिबुद्धिपरदातारं विघ्व्युहविदारणम् ।  पर्ाणणपति 

वेद भक्तकरपमहीरुहम ।१। श्रीव॒िह रमानाथं सचिदानदविग्रहम् । विर्धीद्रादि- 
भिराराध्यं भक्तकामद भने । २। सचिदानेददेहाय श्िवादेहाभरधारिणे । नम 
ॐ कारवाच्याय शिवायाभीष्टदायिने । २ । याज्ञवस्कयघुनीन्नत्वा फास्यायनधुनी- 
स्तथा ॥ श्रीगुरून् पितरो स्गर॑यकेरैस्तथापरान् । ४ । शति जञातपथीं वीक्ष्य बद- 
त्पारारर्शी स्मृतिम् । बोधायनघुनेःसुत्रे ` भीमदृदधवसूलुना । ५। धीमताऽर्तदेवेन 
शटरमर्रं विरच्यते । उपकाराय सर्वेषां परं वाजसनेयिनाम् । ६ । अथात; प॑चाग- 
रुद्राणां न्यासपूरवेकं जपविधि व्याख्यास्यामो ब्राह्मणो विधि्रस्नातो धरवविभूति- 
दरक्षः सव्ये पाणो ङुकान दक्षिणे पवित्र चोपगरह्याचम्य स्वासन उददयुल उप- 
विष्टस्िःभाणानायम्य त्रिमात्रं परणवषठुचार्थ श्रीगुरून् गणेशं छक््पीनारायणाुपामहे- 
श्वरो च प्रणभेदेशकाडौ स्मृत्वा ृतसंकरपो खघुुद्रादिष प्रातृपूजाभ्युदयिके इता 
विनायकञांति नवग्रह्यजञमसे वे ग्रहयज्ञमेव वा कृता ब्रह्माणं हता कृतसस्तिवा- 
चनो भूतशुदि माणपरतिषठां मादकान्यात्तान ङरयात् सर्वम्पूजाजपागसादिति ता. 
रिका नेवेति बरहमवादिनोऽेदिकलदरिदिकमेचपूजाजपांगखाभावात् संभ्योपानादा- 
बदगेनाच्छोतं सर्वातुक्रमधत्रोक्तं न्यासं कृता पेचांगद्न्याप्तान् दुर्या दनादेऽ. 
गु्टानामिकाभ्यां पराशरस्मृतिषृष्टानि प॑चांगरूदन्यासद्द्रध्यानाभैनानि बक्ष्यामोऽ- 
भिधास्येऽथ सद्राणापित्यभिधयेषेखादिषु पत्रेषु संत्रह्मतिषिति पाराशर्य समा- 
म्नातत्वात् सत्रह्मातानापिषेखादिकानां माध्यैदिनस्चालायां समधीतलात्तदु करेति. 
कतेन्यताविधेपध्यंदिनशाखाविषयसप्रतीतेः। मनोज्योतिरषोध्यग्नूर्थानं, मर्माणि. 
त इति काण्वशाखा सपधीतपाटस्य मनोञ्योतिरिति मैत्रस्य परतीकग्रहणाच्च तस्य 
सर्ववाजसनेयिशाखासाघारण्यात्समेयज्चः शाखा्तमधीताद्ाजसने यिशाखासमधीत 
रुद्रं प्रशस्ततमं ब्रह्मवादिनो बदंत्यादित्यानीमानि शुङ्खानि य्जंषीति श्रतेः । 
कृष्णत्वेनापाशसस्याचान्ययजुवा, बह्टचादयः स्वपरंयराग्हीतयजुःशाखा सीतं 
रद्रनपादि्युरिति ब्रह्मवादिनः “ पारपर्यागतो येषां वेदः सपरिव्हणः । तच्छा- 
ख कमे वीत तच्छाखाध्ययने तथेति बसिद्टपपृतेः खाध्यायोऽ्धयेत्य इति श्रते- 
न्नास्वाध्यायोध्येतन्य इति श्रतिः । १। अथ श्रौतं सर्वानुक्रमसूतरक्तं न्यासं 
वक्ष्यामस्तस्थ बह्म यङ्गगत्वं बह्म ङ्गारभे इति वचनादद्रपूनाजपायंगखमप्येके छन्दः 
एुरुषमेनोनिर्णोदने शरीरे न्यतेत्तियैगिथमसउध्वबुधप्तस्याक्षिणी गोतमभरदा- 
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जो, श्रोत्रे विश्वामिनजमदग्नी , नासिके वसिष्ठ करयपी, वागत्रिगायत्री छंदोऽग्निदे- 

वता शिरसि विन्यसेदेवमेवोभ्णिदं सवितारं ग्रीवास्पनुके वदतीं बृहस्पति 
वाहो्दद्रयतरे चावापूथिवीमध्ये विष्डुमद्र शरोण्योजैगतीमादित्यं॑मेदेतिछदकं 
पजापति पायो यह्ञायजियं वैश्वानरमूरररुष्डुम् विश्वान् देवानष्ठीवतोः पैक्तिमरुतः 

पादयोर्िपदां विष्णु प्राणेषु विचछदसं वायुम्॥ नातिरिकृष्वंगेषु न्पूनाक्षरं छंद आपो- 
देवतेत्येवं सर्वोगिषु प्रणवादिचतुर्थी नमो ऽतं योजयिता वेदयः सप्ते ज्ञाप - 

चग्रहसम्थो भवति बाह्य तेजश वर्ते न इुतधिद्भयं विदते ऋद्पयो यजुमेयः साप - 

मयस्तेजोपयो बह्ममयोऽग्रतमयः संभूय बरह्यवाभ्येति तस्मादेतन्नात्रह्चारिणे नात- 
पस्विने नासंवत्सरोषिताय नापरवक्नेऽनुबरूयादिस्याह भगवान् कात्यायनः । २ । 

अथ पंचांगरद्रन्यासा मनोजूतिरिति हदि विन्यसेन्मनोञ्योतिरिति 'काण्वाना 

मबोध्यभिरिति शिरसि मूर्धाने दिव इति शिखायां प्ाणित इति कवचं मरानस्तो- 
क हत्यद्मिति प्रथमो यातेसदरशचिवातनूरघोरेति चृडायामसिमन्पहर्यणव इति शि- 
रस्यसख्याता तदहशनाणीति कारे त्यबकं यजामह इति द्रौ नेजयोमांनस्तोक इति 

नासिकायामबतत्यषनुरिति वक्त्रे नीरग्रीवाइति दवो कंटे नमस्त आयुधायेति प्रको 
एयोयै तीर्थानीति हस्तयोनेमोवः किरिकेभ्य इति हृदये नमो हिरण्य बाहव इति 
नाभाविमारद्रायेति गुह्ये पानोपदहातमित्युवोरेषते सुद्रमाग इति नान्वोरसुद्रमिति 
जघयोरध्यवोचदिति कवच नमो विर्न इल्युपकवच नमोऽस्तु नीटग्रीवायेति भरु- 

षितो विद्चुक्तया मध्यमया नेतर पञुचधन्वनस्त्वमित्यघ्च यणएतवेतश्वेतिदिम्बेष इति दि- 

तीयो बह्मरध्ननाकतिकाररारास्यकंगहृद यदक्षिणवामकर नाभिपत्यु दश्चाणेवस्य च- 
णनि भणवादीन्न्ोऽतान् सानुस्वारान् क्रमान्न्यसेदिति वतीयच्लातारथिद्रं खन्नो- 
ऽअग्ने तवसुगन्तु रपथामसुन्बेते तत्वायाम्यानोनियुद्धिवेये सोमतमीशानमस्मे- 
रद्राः स्योनापृथिवीति दामेत्रैरंशदिष्च भाच्यादिषु सेषु इृयदितै्रेरिद्रादीन दि- 
्ु भरणमेदिति तुरीयः षड़गानि तन्धुद्राभिः शेवीभिन्यसेच्छिवसंकटप हद यमेकेव 

ऋक काण्वानां पुरुषधूक्तं श्षिर उत्तरनारायणशिखाऽपरतिरथं कवचम: शि- 
शान इति द्रादश्चचेमपरतिस्थमित्याहस्तम्माब्रह्मा मरतिरथजपस्याश्चुः शिश्चानो इष- 
भोनभीम इत्यद्रेयामिरूपार् द्रादश्च भवतीति भुतेबिश्राडित्यनुवाको नेत्रं शतरद्रिय- 
मह्घरोद्राध्याये शतरंद्रियमित्याचक्षते षष्टि इवे त्रीणि च शतान्येतच्छतरद्रिय- 

मथ निशदथ पंचग्रिशदिति श्रुतेरिति पंचम एषते रद्रमाग इति सुद्र पदशेयेच्छि- 

वपुषि; शिषस्येति वचनच्छीकामः हीष्णि तेजस्कामो नेत्रयोरन्ना्यकामो सखे 

रोगनाञ्चकाो ग्रीवाय सवरामो इदये ञानी नाभो भरनाकापो यदे पयुकामो 



६ ४९० )} 

नेषयोर््ामकामो जान्योराषटकापः पादयोषलीकरणङामो वामहस्ते पापक्षयाभिचारं 
व्याध्यपगमकामावदहिः रीराल्ुवीरन््यासर्यनाः पणवादिक्ाः पूजापवराशचैवं न्य- 
स्तनुः सक्षारो भवति ॥ ३ ॥ प॑चास्यं सोम्यं सर्वाभरणभूषितं 'मृगरांछन- 
मू्ाने छद्स्फटिकसन्निभं फणासहसविस्पूजदुरोद्रोपवीतिने सक्तासिरिज्यल- 
जटजूटकिरीिने सहस्रकरविभ्रानत्खट्षांगादिविभूपितं मेह्यांडखेडवत् काशच- 
रकपाटवरषारिणे देदीप्यमाने चाकेञ्वलदतितरिनेत्रिणं कपाकमालिनिक्षपाला 
निःशेषवारिपृणकमंडलुडपरुषारिण केयूरबद्धनागेद्रमूथेमणि विराजितं मेखरा्िकी- 
णिमाटञुक्तारावविराजिते क्वणन्नूपुरधारिणं व्याघ्रचरपरीधानं व्याप्रचरपौत्तरीयं 
वरेण्य गेगाधरं सराचितयुक्षासनस्थितषठुमादेहधारिणममृतप्टुतहृष्टागं दिन्यभोग- 
समाकल दिग्देवतासमन्वितं घुराखुरनतं नित्यं साग्वतपव्यक्तं स्मन्यापिय विश्वरूपं 
नैदिनमित्यासानं ररूप ध्यायेत् ॥४॥ ४. 

अथाचेयेदनुुतते गोचरभमात्रे चो देशे स्थंडिछे वच्राच्छन्नेष्टदलमंबुनपाशि- 
ख्य तन्मध्ये देशणमालिसेदेतदचांपीठं नमः हेमवायेति सपभ्यच्यै मानोपहात. 
पिति सिद्धेत्र स्मृत्वाधेमपूयै गेधपुष्पाभ्यामभ्यच्न्नलोऽभिमेन्यातमानं सं- 
भारास्तेनोदकेन ोक्षयेदधेपूरणादिषु संमारभोक्षणतिषु नमः रेभवायेति मत्रपु- 
प्परप्ते्वा पीठपूजां छुर्यत्पीठाधः आधारशक्तिङ्र्मानतयराहपृथिवीषिचित्रदिष्य 
मेडपपरितः करणटक्षसुवणेवेदिकारत्नसिरासनान्युपुपस्यभ्यश्येड्ानरागेन. 
याणि पदेषु तान्येवाकारपूरवाणि गव्रेष्वनैतपद्मानेद्कंद स विन्नालमकृतिमयपत्वि. 
कारमयकेसररङिपिपयक्णिकाः वतिहास्तनोपरि सानुस्थाराकारोकारमकारादीन् 
सत्वादीन् गुणान् क्रमतः पशचदककेसरकणिकास्वेवमन्यानि त्रिकाणि द्रादशषषोडश्चद्- 
शकल त्मपहितान्यकपोमाग्निदछानि ब्रह्मविष्णु पटेरानात्मातरात्मपरमासनो ज्ञा 
नात्मानं पञ्मस्याग्रतःभादन्निण्येन पञपृतरेषु वामाच्येष्ठारोद्रीकाटी कलविकरणी ब- 
विकरणी बरपपथनी स्वेमूतदमनीः कर्णिकायां मनोन्मनीमिव्येताःपीटदेवताथत- 
यानर्माऽता ॐ नमो भगवते सकल्णुणातपश्क्तियुक्तायानताय योगपीटात्पने नप 
इति पीठं पुष्पाजटिना समभ्यच्ये सलन्ञानान॑तानेदसूपेषरं धातैव सक पीठे वि~ 
रित्य स्वराटे पुनस्तेनोरूप शिवं ध्याता नमः श्ंम्येत्यावाह्या्नं दयादू 
दशान पाद्मध्यं नमः रोभवायेत्याचमनीयं यति रुद्रशिषातन्रसिमन्पहत्यर्म३ऽप - 
र्यातासहस्लाणि यवक यजाम दरे मानस्तोकेऽवतस्यधनुनींदप्रीवा द्रे नर्त अयु- 
धायये तीर्थानि नपो व किरिकेभ्यो नमो हिरण्यबाहवे ईषा राय मनोमहातमेषतेस्द्र- 
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मध्यपदेशे केठमेखठायोनिनाङनामियुक्तमाहुतिसंस्यामानोक्तमाने चतुरस हं 
कृथात्तयोरसंभे तसममाणं चतुरस चतुरंगुोच स्थदिकं कर्यात्तसादीश्ान्यामरतिनि- भमाणां चतुरखां दाद्ागुखोचां वद्वाच्छ्नां खद्राचिरि इर्यान्मनुष्यनरदबाल- 
योषिद्रापनगरदेशाजाविकाशचदरंनरेषपदरतेषु मारीरोगरिपुभयेषु सवकामः पायसेना- 
भ्येन वा जुहयान्नपांगहोमे चरत्रीहितिछयवसपिधामन्यतमेनासनोपवे्नायाससित- वाचनास्युण्याहे कृतवा शुङ्धाबरधरः छक्टमास्यानुरेपनो गंधमाद्यफङादिभिरित- वारिपूणेकढराहस्तो मेगक्वाचवेदमत्रघोषाभ्यां ब्रह्मणा सदितः सपत्नीको यन. 
मानो पेदप्ेतत दक्षिणीय पशचिमदारेण पंडपांतः भरियाप्यायतनालधिपतत उप- 
विश्य कृतनपद्दांगहोमसंकर्पो भूमिभूमिमवागान्माता मातरमन्वगात् । भूयाम पुत्रः 
पश्ठमियानो दष्ट समि्यताम्-इति भूमिं सेसपृरय राक्षोधवनैनौरतपपान्पदपा- तः सनतोऽवकीर्यापोदिष्टेति उय॒चेन करैः पैचगव्येन पेदपातः सर्वतः भोक्ष्य स्योना 
पृथिवीति महीद्ोरिति मंतराभ्यां भूत्रि संमाथ्यै स्वस्तिन इन्र इति त्रिजपेत् ॥१॥ 
बास्तुपेदल्देवताश्च विधिवदनचैयेखक्ञारितपाणिपादः स्वाचांतः सपत्नीको ब्रह्मणा 
सदितः परागारेण मेढपांतः भविशचेदग्निस्यानासशादुपतिश्य ड चेतसंपृञ्य कुशो - 
दकेन प्रोक्ष्य म्बेतवर्णाछ्ताया्ुपरितनमेखङायामिदं विष्णुरिति विष्णुं रक्त- 
वणाृतायां मध्यमेखकायां बह्मयज्ञानमिति बह्माणे ृष्णवणद्धतायामयोमेल. ायामिमारायेति स्रं रक्तवर्णातायां योनावेव बिके ईति गोरीमाबाह्ला- चयेत्ंडे स्थेदिठे वा श्रह्योक्तेन विधिनाग्निषुपस्माधाय छंदः पुरुषन्यासपंचांगर्- न्यासरद्रध्यानानि पूवदटद्रवेधां स्दमभ्यच्यं पायादिना चेच्रपयिताऽश्यमा- गाविष्टवा्चवग्नि सनःपितेत्थभ्यच्थै परागत पेचभिः पचाहृतीखा नमस्त 
इस्यध्यायेनेकं त्रिधा विभक्तेन तिश वाहुतीशहोस्याचयानुवाङैराधा राभ्यां द्वितीया 
चतुभिस्तृतीया द्वा द्वै द्क्त अवतानाति ठतीया परत्थवरोरैसिति्चः पोडश वा 
एवो दिते दवे सहस्राणि सहस्रश सत्य॒गंते ठतीयाऽवतानैईशच भत्यवरोरैसितसशत्थ- त्वारिशद्रा पोडम्मिः परथमाभिः पोडश्च सपतायुषाकेभमोष इत्यतः भाक् सप्तनपोवः 
किरिकेभ्य इत्येका द्राप इति रविता विशतिष्टाचलारशिष्रा नमोवः कि. 
रिकभ्य पचन्याहूतिभि पचेत्यष्टानलारिक्ित् ॥ २ ॥ एकषषटयधिकं श्तं 
वाचाभिः पोडराग्मिः पोडशोभयतो नमस्काराः षट्चतवारं शदन्यतरतो नमस्कार 
नवसप्ततिद्राप इति विश्या किक्षतिःपंचिशतयुत्तरं चतुः चते वाधायां गाय 
ज्यां जयः पादास्तएव त्रीणि यजृष्यनुष्डुप् चलवारशथलार इत्यक्षकत्यां चतारि 
चतवारि पंक्तिषु पचपादा इव्येकेकस्यां प्च पैव सप्रसयुष्ट्ु चत्वारथत्वार्- 



शि ( २९ ) 
मध्यप्रदेशे कंठमेखकायोनिनानाभियुक्तमाहतिसंख्यामानोक्तमानं चतुरस ॐहं 
इथात्तयोरसंभवे तत्मपाणं चतुरस चतुरंगुढोच स्थदिं कयतिस्मादीकश्चान्यामरतिन- 
पाणां चतुरस्रां दादशायुरोचां वल्ञाच्छन्नां रुद्राचविरि कुर्यान्मनुष्यनरदवाल- 
योषिद्धामनगरदेशानाविकाशचकुजरेषृपटरतेषु मारीरोगरिषुभयेषु सर्वकामः पायसेना- 
ज्येन वा जुहुयान्नपागहोमे चरव्रीदितिक्टयवसमिधामन्यतमेनासनोपेशनायासखस्ति- 
वाचनातपुण्याहे छता शुङ्काबरधरः शुक्छमास्याजुरेपनो गंधपारयफरादिभिरवचित- 
वारिपूणकङशदस्तो मेगक्वाचवेदपेत्रथोषाभ्यां बरह्मणा सहितः सपनीको यज- 
मानो पेडपच्े्ते भदक्षिणी्त्य पथिमद्वारेण मेडपांतः परिदयाभ्यायतनात्धथिमत उप- 
विश्य ृतजपदद्रागहोमसंकस्पो भूमिभूमिमवागान्माता मातरमन्वगात् । भूयाम पुत्रः 
पशुभियानो द्रष्ट समिदयताम्-इति भूमिं सख्य राक्षोघतपनैनौरपक्पान्भदषा- 
तः सवंतोऽवकीर्यापोदष्टेति उयुचेन कुशैः पैचगव्येन परडपातः सर्वतः भोय स्योना 
पृथिवीति महीचोरिति मंत्रा्यां भूपं संभाथ्यै स्वस्तिन इनदर इति तरिजपेत् ॥१॥ 
वास्तुमदङ्देवताश विधिवदचैयेतयन्नाटितपाणिपादः स्वाचातः सपत्नीको ब्रह्मणा 
सहितः भागृदारेण प्रडवांतः भविशेदग्निस्यानातश्वादुपविदय कुड चेतसप्रज्य कयो - 
द्केन भोक्ष्य स्वेतवर्णाठं्ृतायायुपरितनमेखक्ायापरिदं विष्णुरिति विष्णुं रक्त- 
वणांकतायां मध्यमेखद्ायां बरह्मयज्ञानमिति ब्रह्माणे ृष्णवगाङधतायामधोमेख- 
ायामिमास्रायेति स्रं रक्तवर्णाङ्कृतायां योनावेवे अविक इति मोरीपावाह्या- 
चयेत्कंड स्थ॑टिरे वा ग्र्योक्तेन विधिनाग्निघुपसरपाधाय छद्; पुरुषन्यासपचांगरद्र- 
न्यासरदरष्यानानि पूवब्दरवेद्यां रद्रपभ्यच्यं पायसादिना चेच्छरषयित्वाऽभ्यभा- 
गाविष्वाभनावग्नि सनःपितेत्यभ्यच्थै पवाग्मतरैः पैचमिः पचाहतीहला नमस्त 
इत्यध्यायेन त्रिधा विभक्तेन तिस्रो बाहुतीहोत्यायालुवाङेराया राभ्यां द्ितीया 
चतुभिस्तृतीया पद्वा द्वे क्त अवतानांते ठतीया परत्यवरोरैस्तिखः षोड बा 
पूवो दिते द्र सहस्रणि सदस इत्यते वतीयाऽवतानेर्दस् प्र्यवरोरैस्तिलशतुथ- 
तारिश्द्रा षोडग्िः परथमाभिः षोडश सकषानुराकेभमोव इत्यतः भाक् सक्ननमोषः 
किरिकिभ्य इत्येका द्रपि इति विश्षव्या विशतिरष्टाचलाश्लिद्रा नपोष! कि. ` 
रिकेभ्य॒पचव्याहूतिमि पचेत्यष्टाचलारिशत् ॥ २॥ एकषष्टयधिकं श्रतं 
बाद्यभिः पोडङग्मिः षोडशोभयतो नपस्काराः षट्चतवारं सदन्यतरतो नमरकारा 
नवसप्ततिदराप इति विश्या बिक्षतिःपचर्धिचतयु्तरं चतः शत वाचाया गाय- 
तथां जयः पादास्तएव त्रीणि यजून्यनुष्डुप् चल्वारश्चल्रार इत्येकषकस्यां चत्वारि 
चत्वारि पृक्तिषु पचपादा इ्येककस्यां पच पव सत्रसबुष्टष्ु॒चत्रालार- 



| ( ७२३ ) 
इरयेतैकस्यां चलारि चतवारि जगस्योः षडतःप्रतयकं षट् नपरोदिरण्येतितिस्रोऽशीतयो 

नमोवः किरिकेभ्य इति चल्ा््यस्यानुषाके षोडशचतुष्यदा इत्येकेकस्यां चत्वारि 

चतवारि मीढष्टमेति पैचपाद। इति पच परत्यवरोहेष्वेकेकरिमिषतदेश चतुदेश्च ष्टि 

हमै त्रीणि शतान्येतच्छतरृद्रियमथ त्रिकदथ पर्चा शदिति श्ुतेरेवमन्यतमेन ` 

विधिना विभक्तेन देण दलो हला पूथत्सपेचांगमेत्रेण वेकादशेन जुहयादरु 

द्रसमाप्षाव्ैकेन चमकमिमागेन जुहुयान्नवा वथं सोमेति श्षिरतेकापते शांस्य- 

ध्यायेन प्रतिपत्रमेवं रद्रीमहारुद्रातिरुद्राणापन्यनमेन यथाकाम जुहुयात् ॥ ३ ॥ 

होमातिऽ्यपरि पुप॑वदभ्यच्यै सिवष्ट्तं महाव्याहृतीः सवेमाय्ित्तं प्ाजापररय 

हतवा दिग्पाटेभ्यस्तत्तछि्त्रधेरीन हरति चतुशहीतेन द्वादशाण्हीतेन वाज्येनाछि 

जरधारया सकषते अग्ने समिध इति पूर्णाहुति जुहोति मधान दिव इति वा पुनस्त्वेति 

बा पूाद्वीति वेमं॑स्तनयितलुवाकेन बो बया सुचा पैचगृहीताज्येन संतत- 

धारया शतेऽनो भाप्ते बाजश्चम इत्यषहुवाकैवसोरधारां जुहोति जपांगहोमे भतिर्ूपं 

तिखस्तिखः पैचवेच षट्षदष्टावष्टौ दशदरैकादशवाऽहुतीनेमः समवायेति जुहोति 

नापर्त्रस श्षिरा न चमकालुवाकेम श्ातिपेतरेने मादपृजादीनि स्वस्तिाचनाता- 

नीति विशेषोऽन्यरसपानमाचार्याय ब्रह्मणे च दक्षिणां दे्यादचिजयेत्तेभ्यश्च स 

षिवदभ्यस्यै यथाशक्तित्राह्मणान भोजयेत् ॥ ४ ॥ 
-~ अथातो जसिद्धिविधि कक्ष्याम गोष्ठारण्यसिद्धिकेत्ररिवाख्याश्यगारन- 

दौस्दतीरपवतानामन्यतमेऽन्यत्र वा शद्धदेशे मनोरमे कंदमूकफरगोमूत्रया- 

वकक्षीरदधिशाकाञ्यहविष्युन्यन्नानामन्यतरभोजनथरभिक्षा्ची वा धीरो चढ- 

व्रतो मौनी जितक्रोधो जितेद्रियो घोतवासास्त्वधःशायी शिरसा सह रसद जपे 

त्से प॑चराःपिद्धाधितिता्ैफलप्रदा दद्रस्येव बाह्यणद्रस्य स्युरित्याह सगवान् पराशरः 

अथ पराक्षरालुक्तपवियोधिन बोधायनो ् श्ट्राभिषेकविधिव्याख्यास्यामस्तीय 

वरिधिवतघ्नातः शुचिः प्रयतो बह्मचारो शुद्धवासास्तस्य दक्षिणपस्यग्देशे. त- 

सुखोपविष्ट आचमनप्राणायामादीनि स्वस्निवाचनांतानि छदः पुरुषन्यासप- 

चागशरन्यासान् ङूखाऽप्मनि देवता; स्थापयेखननने ब्रह्म पादयोर्विष्णुहेस्तयो- 

ईते बाहोरद्रो जरेऽग्निैदये शिवः कंटे वसवो वकते सरस्वती नासिकयोर्वायुन- 

यनयोः चुर्याचद्रमसौ कभयोरम्पिनौ कखे दद्रा म्यादि्याः शिरसि महापुर 

६ तिखायां चा्ुडा पृष्टे पिना परतः शूी पाश्वयोः शिवक्षकरो सपैतोऽभिञ्वा- 

= मालापरिदतः स्वगु सवा देवतासितषटतु तिष्ठता पिष्टखिति यथा सवत्राजु- 

षजत्यत्ये तिष्टैलित्यनेतरं मां रक्षखिति त्रयादभनि मेवा चितः, व गिति वा- 

विसरोदयु् पराणे भरितः) भ्रण इति हृद्य सूयो मे चक्षुषि भितः, चश्षुरिति 
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च्चपी चद्रभा मे मनसि भितः, मन इति वको दिशो मे श्रोत्रे ताः, श्रोदरपिति भोत्रपापो मे रेतसि भिताः, रेत इति छि पृथिवी मे श्ररीरे भिता, शरीरमो- षथीवनरतयो मे टोपसु भिताः, लोपानीति रोमह्ूपःनिद्रो मे वरे भिदः, वरुपिति सर्वागानि पञन्यो मे मून श्रितः, पूर्ति मुधानमीश्रानो मे मन्यौ त्रितः, मन्युर. ति हृदयमात्ना मे आसनि भितः, अतेति वक्षो हरय, हृदय पयि, अहमपृते, अभृतं ब्रमणीति सेतर पुनं आत्मा पुनरायुरागात् । पुनः परागः पुनराङ्कूतमागात्। वैन्वानरोररिपिभिर्वां दधानः | अतस्तिष्टलमृतस्य गोपा इति सवैश्रीरपालानै रद्ररपं ध्यायेचथोक्तं पुरस्तात् ॥ ६ ॥ 

 अथास्रानमाराधयेदाराधितो पतुष्येस्वं सिद्धैखाघ्रादिभिः। आराधया- 
मि भक्त्या तां मां गृहाण महेन्ेति स्रासनि रुदरमावाश्च ऽयक यजापह इति ग॑- पादिभिरभ्यचयेदयेूणाचिनाभिपंत्रणतंमारेरातलोक्षणानि खा पूवेषत्पीठमभ्य- च्य॒शिवछ्िगादावाराधयेदालायतु हरयः सचेय; श्ेतेरशे; सह केत मद्धिः। वााजरेवैटद्धिमैनोजवेरायाहि शीघ्र मम हव्याय शर्वोमिति स्वहृदथङहरा- ` सूयपदलाद्रा देवमावाह्य संस्थापिते सयोजातं प्प्यापीलयावाहनं दव्ासप्रथोना- 
ताय बे नमो नमहत्यासनं भवे मवेनातिम भवस्पमापिति पय मवोद्धषाय नमः | 
वामदेवाय नम इत्यापोहिष्टेति तिखभिश्र स्नानषङर्वाद्धिस्तपेदध रषेभीशानं 
पपति सदु भीमं मदहांतपिति देवं तषयामीति देवं त्यापीति स्वत ज्येष्टाय - 
नम इत्याचमनीयं शरष्टाय नमो स्द्रायं नम इति मधुपक काराय नम इति गंधं क. विकरणाय नमो बलक्रिरणाय नमो वाय नमो बल्पमयनाय नप् इति पुष्पाणि स- वेभूतदमनाय नम इति पूपं मनोन्मनाय नम इति दीपं भवोद्धवाय नम इति नेव मषटमिरेत्रर्ो पुष्पाणि यत्राय शवयिशानाय प्श्युपतये शद्रायोग्राय मीमाय महत इति दैवाय नम इति सवतरयास्या घोरतनरथोरेभ्यस्ततपुरषायेशानः स्वियाना मिव्युपतिष्ठते ॥ ७ ॥ अयेतस्य रिषरस्य मुनि हिरण्येन कट्शेन संततधाशां नि- पिचिन्मधुना सपिषा पयसा वेकषुरसेन नाच्किररसेनाम्ररसेनेषाममापे गंधोदकेन केवोदकेन वायेन द्वितीयेन वा र्रेग सर्वैषाते ूेवदभ्य्भयेदेषं श्री महारद्राति रद्राणामन्यतमेन यथाकामभिषिचेदभिपेकनिषेदनादिवि्रनाति ` पूषेवःक्षोभ्ां ते नापिकामभ्यां कर्णाभ्यां चबुकावधि । यक्ष्मं सी १०४ पास्तिष्काज्िहायां विह हापिते ॥ ग्रीवाभ्यस्तरउष्मिहाभ्यः ृकष्राभ्यो अनूक्यात् । यक्षम दोषण्यपम् सा- भ्यां बाहुभ्यां किहामिते ॥ अत्रेभ्यस्ते गुश्भ्यो वनिष्टोहदृयादधि ॥ य मतस्नाभ्यां पक्तः प्ा्चिभ्यो विदहामिते ¡¦ उरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्यां पार्णिभ्यां 
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परवदाभ्याम् । यक्षं श्रोणिभ्यां भासदाद्धेससो शिदटहामिते ॥ मेहनाढनं करणाष्छो - 
मभ्यस्ते नसेभ्यः । यकं सभ्रैसादासनस्ततमिदं विदटहामिते ॥ अगा्दगाल्वोम्नो 
रोम्नो जातं पवेणि ॥ यक्ष्म सवैस्मादात्मनस्ततमिदं विदामित इत्यापोिष्टेति 
तिष्ठमिश्वाभिवपिक्तोदकेन व्याभिनो मूायापादात्सर्वोगानि संृज्यातपापृक्षयाथीं 
व्याधिविमोचनाथीं जीवनाथीं भीकामः शांतिकामः पष्टिकापस्तु्टिकामो मो- 

सकामः यदिव इवन् सिद्धिमवामोस्याचार्याय दक्षिणां दथादशगाः सवत्साः 
सुवणभूषितां षभेकादशास्तदमावे एकां गां दचयादिस्याह भगवान् बोधायनो 

ब्रह्मणे हिरण्यं यथाशक्ति बाद्यणान् भोजयेन्नमो भगवते वाजसनेयाय याज्ञवरयाय 

नमो भगवते कात्यायनाय ॥ ८ ॥ इति द्रसूप्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ | 

छ ॥ अथ तृर्तीयोऽन्यायः ॥ | 

अथातो भसपर्भिपुडधारणविधि व्याख्यास्याम सयोजातं भपदयामि सथो जा- 

ताय ते नपरोनमः । भवे भवेनाति मवे भवस्वमां भशद्धवाय नमः । वामदेवाय नमो 

इयेष्ठाय नमः शरष्ठाय नमो रुद्रायनमः कालायनमः कङविक्रणाय नमो बर्विक- 

रणाय नमो बाय नमो बप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः ॥ अपोरेभ्योऽ- 

यघोरेम्यो घोर घोर तरेभ्यः । सरदेभ्यः सवे्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु द्दर्पेभ्यः ॥ 

तत्पुरुषाय दिद्मदे महादेवाय धीमहि । तन्नो शद्रः पचोदयात् ॥ इशानः सवैवि- 

दयानामीग्वरः सवभूतानां ब्रह्माधिपतित्रह्यणोधिपतिब्रह्यारिबो मे अस्तु सदा- 

रिम ॥ इति प॑चमिमेनुभिनैर्यायसथ्यान्यतरसंमवं भस्म ॒परिणृ् सभ्ये तवा 

दक्षिणेन पिधायाग्निरिति मस्म वायुरिति भस्म जमिति भस्म स्थलमिति भस्म 

व्योमेति भस्म सर्वं हवा इद भस्म मन इत्येतानि यूषि भस्मानीति त्रिरभिप॑- 

ऽयापो उ्योतिरसोतं ब्रहमभूरेवः स्वरोमिति तसिमन्नप आसिच्य मानस्तोक ईति 
सै्ुभ्येदटानः सवेवि्ानामिति शिर उध्युरय वतपुर्षायेति भुखमधोरभ्य इतिं 

हृदय वापदेषायेति गुदं सयोज।तमिति पादो प्रणवेन सर्वोगानि यास्य परथमा रेखा 

सागारईपत्य्ाकारो रनोपरलौकशथासमा क्रिया शक्ति वैदेद्ः मातः सवनं महादेवो 

देवता यास्य द्वितीया रेखा साच दक्षिणाग्निरुकारः सत्वम॑तरिशष्मतरात्मच्छा- 

कक्तिभचैदो माध्यदिने सवनं महेश्वरो देवता यास्य तृतीया रेखा स आहवनीयो 

पकारस्तपोचचौ; परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवने शिवोदेवतेति ध्या 

यन् तपवक यजामह ईति श्रयायुषमिति द्वाभ्यां भ्यां प्यमांपुलीभिरुरोमं 

चिरो रकायवक्षःस्॑येषु तिस्रो रेखाः परह्वीत मध्यरेखा विरोमामगुष्ेन कृताऽ 
९ 

नुरोममनामातजनीभ्यां रेखादये वा तिस्रो रेखा एव वा इवत नोध्धूरन ने- 
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:. अयुगमप्माणास्ता ददहोमा्ेष्वन्यजापि चैतन्यं वरतमेतत्परवेषु वेदेषु 
.: वेदवादिभिरक्तं ततसमाचरेनधुधुकषरपुनर्भबाय ॥ १ ॥ अथातो द्रक्षपारणविथि व्याख्यास्यामो महाव्रतं सवेपापघनमिदभिति तब्रह्मावादिनो वदंति ` खदनपो- 

` माचने्न्यत्रामि चैतननित्यमानयैवयस्मरणादिविक्तदेशे च सुखासनस्थः ञ्चिः सम- 
 ओवचिरः सवेद्रियाणि निरध्य भत््या स्वगु भणम्य हुसपुडरीकं विरजं विष्वुद्ध 

मध्ये विशदं विोकं दिधित्य तस्पिन्नादिम्यातवीदहीनमेकं विं दिदानेदम- 
 `रूपपद्भतं परमेश्वरं परथ त्रिखोचने नीखकंठे परातघुमासहायं धितयन् अयवक य- 
जाम इत्योनमः शिवायेति वा परतिष्ठितरदराक्षाणां सद परतिष्ठमत्रयोरन्यत- 
रेण षारयेदेवं॑यो पारयेत्स शद्रवद्षेदमावे सदशतप्यै शिखायां शिरसि 
चलारिश्दे$ नयनयोमेध्ये क्णेयोः षट् षट् कटे दरा्रिवदवह्ठोः पोडश्च 
षोडश रयोद्रादश दादश वक्षस्यष्टोतरं शतं यो धारयेह रद्रषत्पूज्यो भ- 
नधुक्ताभवाटस्फटिकरोप्यवेडयेकांचनेः समेततान्यो धारयेतसर्घिषो भवेत् ॥२॥ 
अथातो द्दविनियुक्तानां मेव्ाणामूृदिवतचदास्यलुकरपिष्यापमो मनोजूतिवर- द्पतिरागिरसो यजुविनदेवा अवोष्यशदषगविष्ठिरौ शिष्डवणिमूधाने ` भर. दराजस्तिष्टुबरिनविश्वानये मर्माणि विवरस्वोखिष्टुष् दिगोक्ता याते र्रेतयादीनां 
रोद्राध्यायेदिनोपरष्टदक्ष्यामो दशस्य भजापतिविरादूदरल्ात।रं गभैचिष्टुधि- दरस्तन्नो अप्र आंगिरसो दिरण्यस्तूष गाग्ेयी जगती सुगन्दुपंथां भजापतिन्चि- 

ष्टुषेवस्ततो ऽपृरन्वैत परजापतिच्िष्टुप्निकतिस्तत्वायापि श्यनः रोपचिष्ट्प्वरुणं आ- 
नोनियुच्िषेसिष्टसष्डधायुस्तमीशानं गोतपनगतीमीश्ानोऽस्मेरद्राः भरयाथासिष्टु ब्रह्मा स्योना मेधातिथिर्गायतयनेतो यज्ञ्रतः षण्णां रिवसेकस्पस्िष्टुपभनः 
सहलशीषां षोडशर्च नारायणः पुरषः प॑चदशादुष्टुए् षोडशी तरिष्टप् गद्भीनं षु- रषोऽदूभ्यः पण्णा पर्वानुवाकयस्याषेमा्यास्तिप्तसिष्डुमो दरे अुष्टुभासय सिष्टुबा- 
दिस्य आयुदरीदशानामत्र भ्रततिरथविष्डधिदरो विघ्ाडदहद् भिश्राट्सौयं उदुत्यतिलः 
भस्कण्वः परतीकवोदितानां ब्रह्मस्वयेभ्वानोगुस्त्योयदधश्चतकक्ष्ुतकक्नौ तरणि; 

 भरस्कण्वस्ततसुयस्य वयो छतो बण्पहान् द्रयोजमदपनिः भरायंत क समेधोऽधादेवाः 
इत्स आकृष्णेन दिरण्यस्तृप आंगिरसो बिध्राद् जगती उदुत्यं िस्रो० मायत्य स्तमत्नथा जगतीमयं वेनक्िच्चिष्टभो यदथ गायतयौ तत्रस्य विष्टुभो बणहा- 
द्रे बृहती सतो बृहत्यो भ्रात इष वृहती मधादेषा तिष्टुमो सर्वाः सोः ॥३॥ 
मणस्य ब्रह्मा देवी गायत्री प्रमासानिपीहाव्याहृतीनां  पजापतिर्देवावारधिर्वा ग- 
ध्वा वा वरीणि यजृष्यतिवायुदरयदैधलाभिशतरपरिय परमेषटिन आर्षं इेवानां बा 
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भजापतेर्वा परथमागायत्री तिस्ोऽुष्टुभास्तिखः पंक्तयः सपताुष्डुभो द जात्यो | 

मानो द्वे इत्सस्यैकल्दरः सवासां हिरण्य बाह इत्यादीनि यजूषि प्रागैतयानुत्ाका ` 

दाङ सद्र देवस्यानि तेषापुभयतो नमस्कारा अन्येऽअन्यतरतो नमस्कारा अपरे हिर- 
ण्य बाहव इत्यादयो दरद्धिनो रुद्राः सभाम्बः इत्यादयो जाताल्या अत्यानुवाकस्य 

पयमो परिष्टा ब्रहती द्वितीया जगती इत्सस्य ठतीयायुष्ट्प दवे विष्डुभो द्रे अजुष्डु- 
भवेकसद्रः सप्रानापसंख्यातादश्ानुष्टुभां प्रस्यवरोहयजुषां च बहवो रद्रा्वम- 

कालुवाका अष्टो देवामार्पं॑सर्वाणि यलूष्यग्निदेवस्यानि शिरसः परजापतिर 
तानां वय सोम वैधु्धयायुषे नारायणो वये सोम गायत्री सोम एषते दवे यजुषी 
रौद्रे अवसः पक्तिरभषम कुप् उयेवकं दे अनुष्टुभवेतत्त आस्तारपेक्तिः प॑चरोद्र 

याद््रयायुषभचष्णिह यजमानारिषैशिमो नामयजुश्चुरं निवकतैयामि यज॒िगोक्तं 

देवतम् ॥ ४॥ ऋच वाचमध्यायो वेश्वदेबो दध्यडमथ्ेणदष्टच वाच पच 

यजूखि श्िगोक्तरैवतानि यन्मे पैक्ति वैहस्पतिमेहाग्याहृतीनां साक्त्रियाशचद्ध्य- 
डगथर्य॑णो दैवतघ्ुकतं सावित्रा मायत्री कयानस्तिसोदध्यडमयवणेन ष्टा गा- 

य्य दद्यः कयाखदरयनिर्क्ता गायत्रं दरे विश्वस्य द्विपदा विरादद्रः शन्नो द 

अष्टमो शिगोक्तामिनादयोऽहानि शं द्विपदा गायत्री लिगोक्ता मित्रादयोऽदानि 

शं द्धिषदा गायत्री श्िगोक्ता अहानि रात्रयः शन्न इदराग्नि ब्रिष्टविदरागन्यादयो लि. 

मोक्ता कन्नो देवी गायतयापः स्योना दध्यज्ायवेणन्छद् उक्तं पृथिव्यापोरिष्ट- 

स्तिस्रो दध्यडगथर्मणदृ्ठा गायत अब्देवत्या चोः शं तिदरीद श यजूषि छिगोक्ता 

कैवतानि देहैरेत्यादीनां यजुषां छिगोक्ता अंतरीक्षादयो नमस्ते हसे दध्यडमथ- 

पणो च्हतीमश्निनमस्ते अस्तु द्रे अलुष्डुभो विदयुदादयः सुमित्रिया दध्यङ येवेणो 

यूषं आपस्तचक्चुः पुर उष्णिक् सोरी सद्ोजातमिलयादीनां पंचानां सयोजात 

वामदेवाधोरतसयुखपेश्ाना्िष्डुप् जगत्यवुष्ट्प् गायत्यनुष्डुभो स्द्रोऽप्रिरिति भस्मे. 

ल्यादीनां पिष्वलदो गायत्री काछाग्नरद्र आपो ज्योतिः प्रजापतिधलुग्रह्याधि- 

बायुसयां आपोषिष्टा तिषणां िघुदरीपण््डदो देवतयुक्तमक्षीभ्यां षण्णां विदृहानुष्डुब् 

यक्ू्मद्ा ॐ नमो ` द्रा्योन्नमो द्दराय ॥५॥ इतिर्द्रपुत्रे वतीयोऽध्यायः ॥ 

धीमतानंतदेवेन भ्रीमदुद्धवस॒स्चना । त्रैवि्यपोदसेङ्गन काञ्ची पुरनिवासिना ॥ १॥ 

पया विरचिते चैतच्छतिस्मृतिपुराणतः । स्वकरिपितलदात्र न कार्या विदुधरतः 

पसेपद्कतये कृत्वा रसू समर्वितम् ॥ पदीयनाथयोर्विष्णुवरययोः सिवपादयोः ॥ 

न मदीया कृति्स्पातकृतिरेषा शिवस्य च।\ यथा मेरितान् रदरस्तथा टेखितवानहमू 



( ४२८ 
` अध्येतव्यमिदं सूत्र विमर्वानसनेधिभिः । सदस्य निविषस्या्च तलज्ानाभिरापिभिः 
ए्धहः पथयेहं सन्ननान शुद्धमानपान्॥ पयोक्तमिह संरोध्य विचा सदसचयत् 
ञात्वानुच्छिष्टमय यःकरोतिग्रेथगोपनम्॥ तस्य भरेयोऽधिनस्तन्न भूया्चौरो यतो हि सः 
यथ श्रमः सषुलन्नो ग्रंयस्यास्य विटेखमे॥ सर्वस्मा तेन विशः प्रीयतां परमः सिवः 

॥ अथ अरंयकठेपा्थना ॥ 
मया सद्रासद्रा यदिह गदित प॑द्मतिना । 

` किमेतच्छक्यं वाऽध्यवसितुमपि खरपमतिना ॥ 
तदेवं यक्किचि्सततमिह विख्यातमहिमा । 

 प्रतपोऽयं सवो विकसति हि पितोशरणयोः ॥ १ ॥ 
नगति सकठविंयासिधुुष्टिधयानां । | 
परमणिति परिन्ना युज्यते सज्जनानाम् ॥ 
तदिह मम विगहयै भूषणं दूषणं वा ॥ 
यदि भवति विदग्धैस्तद्ष्ुवं पुस्तकेषु ॥२॥ 

` अनेन भरीयतां देवो पावेतीपरमेश्वसै ॥ 
पदाखदरादिकतेभ्यो शक्ति युक्ति च यच्छतु  ॥३॥ 
शदरकखदुमस्येयं पथमासंसरछृतिस्सियम् ॥ । 
पू्णाभूदीरङपयानयेश; इ विधास्यतु  ॥४॥ 

इति श्रीसुर्यपुरवास्तव्यखेडावारगिप्रनातीयेन दिवेशचप- 
नामकेन श्रीपरशुरामात्मजेन “ जगन्नाथशचर्मणा ” 

संशोधितः शीरुद्रसूत्रतमन्वितः श्रीरुदरकल्पटरमः 

ज्जन 

५ समप्तः £ 
ह ~: ~: 



(ह 
| , पाचसा वरषेना जुना मच्रशाञ्चनो भडार 

` श्रामतरसारमसुच्चयः” पजाेधसहितः) 
जेमां यथाविधि दद्रापकारं ्यत्ररुक्षण दीक्षाविधि नक्षजनचक्र अकथद- 

चक्र दुषटमजशोधनपकार अकडमचक्र षट्पत्रचक्र इृणधनश्चोधन रमत्रदश- 
सर्कार गुरशिष्यरक्षणो दीक्षासपय क्रियावतीदीक्षाप्रयोग रापपुरथर्या 
मत्रसनान संध्याविधि भूञ्ुद्धधादिन्यास कराकेरावश्रीकंडदिमातकान्यास 
तस्वन्यास पात्राप्तादन रामर्य्र ९ समुचय रामनवमीव्रतविधि दनुमत्पुरथर्यां 

 दय॒मन्मारपत्र हनुमह्दीयदान दमनपहोचस्व विष्णुश्च यनपहोतषव पविजा- 
¢ रोपणोटसव विनयोतसव विष्णुपबोधोत्सवःरथमहोरसव ते पुरोत्व होलिको 

ससव दसिहपुरथर्या नृसिदसामराजविधि पुरूषषक्तन्यास वेदोक्त सिहपूना 

| 
। 

1. . सदखरक्षरादिमाामेत्रो काच्तवीयाञनपुरशर्या कात्तवीरयमाटमेत्रो कात्तेवीय- + 

| 
| 

| 
॥ 

दीपदान विष्णुपुरथयां बराहयंत्रोद्धार गणपतिषुरथर्या टक्ष्मीहस्रा गणेश्च 
 माटामेत्रो सूरयादिनवग्रहमाछारमत्रो तरिकाटसंध्यापरयोग गायनी पुरश्चर्यां सर- 
स्वती पुरयां भूतङीपीमेत्र चतुभ्षष्टीपातृकाएूजा भतर्यत्रो तारापुरथर्या 
चतुःषष्टीशक्तिपूना कमलासिकापुरधयां रक्ष्मीपारमेत्रो षोडशीश्रीविद्या- 
पुर्या त्रिषुरसुदरीपूना बालात्रिपुरामेत्र युबनेन्री पुर्या श्रीकाली पुर- 

¢ . अयां मद्रकारीरमशानकारीसुखीमेत्रो छिन्नमस्तापुरश्र्या रेणुकास्बयव- 
ह रापरधुमतीपपदावदीकाररात्रीमत्रो वर्ीकरणस्तभनपोहनञाकैणय्चारन 
> दिषणमारणमेनपरयोग शतचेडीविधान दुर्गाभयोग धूमावतीपुरथर्या त्रिपुर 
$ भेरवी पुरर पार्तगीपुरयां चतु षष्ठीयोगिनी पूजा कणपिज्ाचीनीप्रयोग 

शीतला वगछाघुखीपुर्थयां श्रीपाथिवपूना शिवमेत्रमधोग दक्षिणामूर्ति 
अयोग अघोरा 'पाश्चपताञ्ञमंत्रो क्षेत्रपाटप्रयोगः बटुकमेरवदीपदान सर्भं 

१ देवपूनामेत्रो भणवस्वरूपनिरूपण विगेरे बसो विषयो शुद्धसस्छरृत भाषापां 
 वणवेां ठे, पुस्तकपृष्ठ पां चसो,किमत दोढ रूपौयो, फक्त बसो नकर बाकी 

> मारे आजेज मेगावो, पुस्तको यं रेथी जरूर पस्ताशो ॥ इति शिवम् ॥ 
| सेषत् १९८३ | दाश्च. जगन्नाथ परशुराम दिवदी 

वषारभः 2, बाडीफगीया परु, सुरत 
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घणांज सुधारा वधार साथ आरब 

0 

श्रीश्रारकाष्दी (
 सृतस्नृण न 

जेमां यथाविधि षटपिडविषि पुत्तलविधान नित्यभाद्ध योग 

उयदश्राद्ध प॑चकविधान सूरथसृक्त ईदरसुक्त स्द्स॒क्त सूतिकाषिधान : {द 

रामरक्षास्तोज दश्चाहाद्र एकादश्चाहश्राद्धमयोग देपाद्रिरियोग पच~ ` 

सुक्तो इषोस्समे द्रादशाह्राद्रभमयोग तयोदशाहश्राद्ध भ्रवणीभ्राद् 

दाय्थादानविधि नारायणवङीशराद्धषयोग तीयेश्राद्ध अभिकेकर्मत्रो 

( ३० ) प्रेतवलीभरयोग सर्पबी भूतवछि काकवछि नीरोद्राह- 
प्रयोग पावृकास्थापन नांदीभराद्ध ग्रहस्थाएन रक्ष्पीसुक्त मधुपक 

विवाहविपधि तपणविधिमत्रो ( &४ ) पिडदानमेत्ो (२४) भ्रिपिड- भः 

;` श्राद्ध मातिकपहाल्यश्राद्ध सूतकनिणेय विगेरे पोणोसो विषयो 
गुजरातीमां दीपणी साथे ससत भाषापां वणवेडां ठे, पुस्तक 
पृष्ट गसो, स्वगेवासी ३, ए, इ, तापीशंकर् भाणङ्रंकर स्मारक 

< मदद पत्वाथी किंमत फक्त बार आना, वि, पि, थी भंगायनार 
पासे एक रूपीयो, सामी पांच नकटना वेरेडा चार सूपीया, ` 

व्षारेभः . । 
ठे, वादीफलीया भरु, सुरत, | 

क: क 
= 1 ~ > ५ (य ङ्क शतै क ९6 ह 

(~ कं उद ^ न १} के कक 
। 0 प ४ ¢ 0 + =. 1.4, हः „' {त # "9 च ¢ ५५. क (६ क. क. 3 



 धणांज सुधारा वधारा साथे आदृत्ति त्रीजी. कः 

= ६ नः क» ॥ि # क भ + ल (म 

5 “श्री विवाहचधिका" (षोडशसंस्कारताहता,) 

 जेमां यथाविधि गणेश्व (कुरवडी) स्थापन मंडपयुहते ग्र्यज्ञ 
गणपतीपूना माठ्कापूजा नादीश्राद्ध अवैंदन बाह्मणपरायेना पु- 1 
ण्याहवाचन अभिषेक इुरकंडिका अहस्थापन नदग्रहहोम उन्तरपूनन 
बलिदान पूर्णाहुतिमेत्नो भरयोदान दानविषि आशरवाद् गर्भाधान. @ 
भरयोग पुंसवन सीमन्तोन्नयन जातकमे बालरक्नाविधि पष्टीपूजा \ 
नापकरण अआरोलाश्नयन मूम्युप्वेशन अन्नपाक्ञन अन्तरितपाय- य 

यथितमरयोग चूडाकरण कणवेथ ॒जन्मदिनपूजा उपनयन व्राल्यप्राय- 
शित्त वेदारम केशान्त समावित्तन वाग्दान दस्तमेरापकम्षो क (३०) ५ 

द्धः मधुपक कन्यादानसेकरप विवाहहोम सप्तपदी चतु्थीकमे कंभवि- † 
स+? वाह अकरशिवाह तरसीविवाह मावसथ्याधान ओपासनदोम पक्षा 
2 दिकमैविपि भरोताधानधयोग विगेरे पोगोसो शिषयो गुनराती- ध 
4 भाषामां टीप्रणी साथे शुद्ध संसृत भाषामां बणेवेडां ठे, ४ 
2 प्तक ष् अदीसो, पिपत वार आना वि, पि. यी मेगावनार & 
=$ पासे एक रूपियो ॥ 

संवत् १९८३ शाञ्ची जगन्नाथ परञयराम षिवेदी. (=; 
ठे, वाडीफगीया यु-सुरत, 



् देवीना भक्तो जायत था अने आजञज मंगावो १ 

^ श्रीदुगाकल्पदमः " (सप्तशतपाठसमेतः, 
- ग्नी [मी 

जेमां यथाविधि साहिलयनी ` यादी एक पच नवङंड करणाकरण- 
विचार, रतचदीघुषते, मंजमहोदध्युक्तशतचडीमहातम्य, शाक्नायपरिच्छेद् 
श्टोक बसो, सोदाहरणमष्टगसिद्धिपंचांग, कपराकरभटपोक्तसदस्चडी- 

प्रयोग होपपरिच्छेदसाथे, येत्रकोुदीभोक्तराशिवरिदान, जगन्नाथोक्तशत 
चंडीपरयोग जेमा गणपत्यथवेशीषं, पाट्कास्थापन, नांदीश्राद्, पण्यादवा 
चन; जल्याजा, सान्नोक्तपंडपपुना, वास्तुस्थापन, भद्रमडरुदेवता प्रधान 

देघतास्थापन, शिवाधिषयोग प्रहस्थापन, चतुःषष्टियोगिनीभेरवस्थापन, 
भूश्॒दयादि एकादशमहान्यास, पात्राष्ादन, राजोपचारपूजामेत्रो (३७) 
देवीमदिम्नः स्तोज, लक्ष्मी सहस्नामावी; पूजांगहोमवल्दान, देवीनी 
नव आरतीओ देव्यथवेश्ीषे, स्तुतिपाठनां पांच स्तो्री, इमारिकापूना 
नवग्रहादिहोम, कूष्पाडवखिदान, पर्णाहुतिमत्रो (६४) भ्रेयोदान, अभिषेक 
आश्चीबाद् नवचंडीपरयोग, नवरात्रकटश्चस्थापनपृजनपरयोग, दीपोस्सवी 
लक्ष्मीश्ारदापृजा, सप्रशचतीपाठपनो (७०० ) सप्शती्मत्रविभागकारिका, 

गोविदभटरसरलीकृतारतचंडीपद्धति संपणे बे सेड साथे ब्रथकर्पपाधैना, 
विगेरे सवासो विषयो गुजरातीमां दीपणी साये शुद्ध सस्त भाषामां 
बणवेखां ३. पुस्तक पृष्ठ पांचसो, फिमत फक्त दोढ रूपीयो इति शिवम् ॥ 

> 

सवत् १९८३ । शाखी जगन्नाथ परशुराम दिवेदी. 
` वषरिभः ष 

ध 
४ 

४ 
4 
६ 

ध 

| 
ध 

६ 

& 
् 
८ 
् 
६ 
र 2. वादीफगीया यु, सुरत, 

2 नेद ७ 




